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THE FFECTS OF LEARNING SKILLS CHINESE lANGUAGE INSTUCTIONAL 
PACKAGE OF PRATHOMSUEKSA 4 STUDENT AT MANDANARUMOLSCHOOL.
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Abstract
The objectives of this research were (1) to develop the lesson plans for the criterion 

at 80/ 80 ( 2) to compare the Chinese academic achievement of learning before and after 
learning ( 3) to compare problem- solving ability after learning with 80% criterion and The 
samples of this research were 39 Prathomsueksa4 students .The researcher used simple 
purposive sampling. The research instruments were (1) lesson plans (2) an achievement test 
(3) The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



The research findings were as follows: (1) The efficiency of the lesson plans was at 
84. 35 which was higher than the establishment criterion of 80/ 80. ( 2) The academic 
achievement of learning was higher than before learning .There was statistically significant 
difference at the . 05 level. ( 3) The students ’satisfaction towards learning was at high level 
X = 4.58 and S.D.=0.61 

Keyword (s) : Chinese language Instructional Package , Pratomsueksa4 students
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟทวัน โนต 
(Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ 
 
The Development of Thai Reading and Writing Skills by design in Microsoft OneNote for 
Lower Secondary Education Krabi International School.

 
ผูวิจัย    จุรีรัตน ศิริมนูญ  
    สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

รองศาสตราจารยศิลปชัย  บูรณพาณิช 
   ภาควิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน ในไมโครซอฟท วันโนต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (Year 7) โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
นานาชาติ กระบี่ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาไทยดวยการดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนนานาชาติ กระบี่ และเพื่อศึกษาความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประชากรกลุมเปาหมาย
เปนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติกระบี่ในระดับชั้น Year 7 ปการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน แบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก กลุมที่ 1 นักเรียนสัญชาติไทย จำนวน 11 คน กลุมที่ 2 นักเรียนตางชาติ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวยแบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต และชุดฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote การสรางชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน 

OneNote ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ One-Sample 

t-Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ผลการวิจัย พบวา  

1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในการออกแบบใหเพื่อสรางการเรียนรู
แบบใหมใน OneNote สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Y.7) กลุมตัวอยางนักเรียนไทย มีคา เทากับ 

81.01/89.39 กลุมตัวอยางนักเรียนตางชาติ มีคาเทากับ 81.11/89.63 คาประสิทธิภาพน้ันสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

80/80  
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2. ผลสัมฤทธิ์ในชุดฝกทักษะการอาน การเขียน ใน OneNote ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 26.82 

และ 26.89 ตามลำดับ ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบใน
ไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย 

และนักเรียนตางชาติ มีความพึงใจโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.45 และ 4.56 ตามลำดับ ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ : ชุดฝกทักษะ, การอาน, การเขียน 

 
Abstract

Research on the development of a Thai reading and writing skill set in Microsoft 
OneNote, junior high school level (Year 7) Krabi International School. The purpose is to develop 
a set of practice reading and writing Thai language skills designed in Microsoft OneNote for 
junior high school students. Krabi International School to be effective according to 80/80 criteria. 
To compare the results of the Thai reading and writing skill set by Microsoft Design OneNote 
for middle school students. International School Krabi, and to study student preferences for using 
the Microsoft Design-inspired Thai Reading and Writing Practice Kit OneNote for junior high 
school students. The target population is 20 students of Krabi International School in Year 7 of 
the academic year 2022, divided into 2 groups: Group 1, Thai nationality students, 11 people, 
Group 2, foreign students, 9 people. research tools It consists of a test to measure Thai reading 
and writing skills. The questionnaire measures student satisfaction with the Microsoft Design in 
Thai Reading and Writing Practice Kit, OneNote, and the Thai Reading and Writing Skills 
Design in OneNote Kit. Thai reading and writing skills, design in OneNote, averaged data 
analysis. standard deviation the hypothesis was tested using the One-Sample t-Test statistic at 
the significance level of 0.05.
The results of the research found that

1. The efficiency of the Thai reading and writing skill set in the design to create a new 
learning style in OneNote for junior high school students (Y.7). The sample group of Thai 
students was 81.01/89.39. International students, the value is 81.11/89.63, the performance is 
above the 80/80 threshold.

2. Achievement in the OneNote reading and writing skill set of junior high school 
students Krabi International School in the sample of Thai students and international students The 
mean scores after school were 26.82 and 26.89, respectively, which passed the 80% criteria with 
a statistical significance at the 0.05 level.

3. Student preferences for using the Microsoft OneNote design-based Thai reading and 
writing skill set for junior high school students. in the sample of Thai students and international 
students They were satisfied with mean values of 4.45 and 4.56, respectively, which passed 80 
percent of the full score with statistical significance at the 0.05 level.

Keywords : Skills Series, Reading, writing
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บทนำ 
 ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอที่สำคัญที่สามารถทำใหมนุษยสื่อสารกันอยางเขาใจ เพื่อใชในการศึกษา
เลาเรียนเปนเอกลักษณของชาติสะทอนใหเห็นถึงมรดกอันล้ำคาทางดานภาษาซ่ึงเปนสื่อกลางในการสรางขึ้นเพ่ือสื่อ
ความหมายและสรางความเขาใจใหตรงกันนั้นหมายความวาแตละเชื้อชาติก็ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละ
ภาษายอมมีความสำคัญอยางมากในการใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหเกิดความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนนานาชาติหรือที่เรียกวา International School คือ
โรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนท่ีใชหลักสูตรตางประเทศที่ไดรับมาตรฐานและอยูภายใตหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีการใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน นักเรียนที่เขารวมโรงเรียนนานาชาติมักจะมาจาก
หลากหลายประเทศและศาสนา เชื ้อชาติ จึงกลาวไดวาภาษานั้นไทยก็มีสวนสำคัญอยางมากในการดำรงชีวิต
ประจำวันในการเขามาในประเทศไทยและเรียนรูภาษาไทยทักดานทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ในระดับพื้นฐาน-
ระดับดี (นงสมร พงษพานิช, 2554) 

ภาษาไทยเปนวิชาที่มีความสำคัญในการติดตอสื่อสารของมนุษย โดยใชทักษะที่มีความสำคัญหลายทักษะ 
เชน การอาน การเขียน ในการสอนภาษาไทยน้ันเพื่อใหเกิดการบรรลุตามวัตถุประสงคน้ันจำตองฝกทักษะตางๆและ
เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธกัน ในสวนของการเขียนน้ันถือเปนทักษะที่มีความซับซอน แตเปนทักษะที่สำคัญ
ตอการสื่อสารอยางยิ่ง เด็กทุกคนควรเรียนรูและใชภาษาไทยอยางมีความถูกตองในทุกๆโอกาส และจำตองฝกฝน
จนเกิดความชำนาญเพื่อใชในการสื่อสาร ใหสามารับขอมูลขาวสารไดอยางมีสติและเรียนรูจักการวิเคราะหขอมูล 

เรียบเรียงตามหลักภาษาไดถูกตองตรงตามความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดุสิตา แดงประเสริฐ, 2549) 

 ในปจจุบันจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยสรางชุดฝกทักษะที่สอดคลองกับเทคโนโลยีใหมๆใหกับ
เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย พบวาการอานและการเขียนของนักเรียนทั้งสองกลุม ซึ่งกลุมแรกนั้นเปนกลุมที่ฟง พูด อาน 

เขียน ในระดับกลาง - ดีมาก กลุมที่สองคือนักเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาไทย ฟง พูด อาน เขียนไดคอนขางนอยทำให
เห็นไดวาในชวงสถานการณโควิด19 ไดเขามาคอนขางมีผลกระทบตอระบบดานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
นานาชาติกระบ่ี ซ่ึงปญหาที่ผูวิจัยพบน้ันมีหลากหลายรูปแบบ เชน การไมไดเอาหนังสือและสมุดจากโรงเรียนกลับบาน 

หรือความไมพรอมในดานของเนื้อหาการเรียนผูวิจัยเล็งเห็นวาหากถาปลอยละเลยแบบนี้จะสงผลตอระบบการศึกษา
อยางหนักเม่ือสถานการณกลับมาสูปกติโดยที่ไมมีโควิด19 อาจจะสงผลใหตองปรับพื้นฐานในการเรียนรูใหมเกือบ
ทั้งหมดในการเรียนรูทักษะการอาน การเขียนภาษาไทย จึงสรางชุดออกแบบทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย
ในไมโครซอฟทวันโนตโดยสอดคลองกับการนำเทคโนโลยีใหมเขามาบรูณาการณใหเขากับสถานการณและทำให
นักเรียนสามารถศึกษา เรียนรูไดทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยที่ไมจำเปนที่จะตองมีหนังสือแบบกระดาษหลายๆ  เลม  

พกติดตัวตลอดชวงเวลาท่ีเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถสงงานในระบบไดโดยที่ไมจำเปนตองเขามาสงในโรงเรียนซ่ึง
มีผลดีในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19 ในชวงระยะเวลาในการเดินทางได ซึ่งครูผูสอนก็สามารถตรวจ
งานของนักเรียนเปรียบเสมือนหองเรียนจริงที่นักเรียนและครูตางก็เห็นงานที่โตตอบกลับไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนผลดีตอระบบการศึกษารวมถึงดำเนินการเรียนการสอนไดตามปกติไมจำตองหยุดพักเรียนในชวงสถานการณ      

โควิด19 แพรระบาดในระดับรุนแรง (วิทยา วาโย, 2563) 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาสภาพและปฏิบัติการสอนการเรียนรูของนักเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัด
ระดับภาษาของกลุมสาระภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ป 2564 มีผลการสอบวัดระดับภาษาที่นาพอใจ 

ดวยการแกไขปญหาโดยการสรางชุดฝกทักษะในการออกแบบ OneNote เพื่อแกปญหาทักษะการอานและการเขียน
โดยนำเทคโนโลยีเขามา อีกทั้งสอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสรางความสนใจที่มีตอการเรียนรู
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังน้ันจึงเห็นวาความสามารถในการฝกฝนทักษะการอานและการเขียนไดใน
รายวิชาภาษาไทยจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูและเปนเครื่องมือที่สำคัญอยางยิ่ง ที่อาจจะชวยเสริมใหเด็กไดฝกฝน  

เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเปนแนวทางใหครูผูสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื ่อพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนานาชาติ กระบ่ี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการดวยการออกแบบใน
ไมโครซอฟท วันโนต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนานาชาติ กระบ่ี  

3. เพื่อศึกษาความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการ
ออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบใน

ไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ในชุดฝกทักษะการอาน การเขียน ใน OneNote ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตน 

โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี หลังเรียนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

ประชากร และกลุมเปาหมาย 
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติกระบ่ีในระดับชั้น Year 7 จำนวน 20 คน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กลุมที่ 1 นักเรียนสัญชาติไทย จำนวน 11 คน 

2) กลุมที่ 2 นักเรียนตางชาติ (เชน จีน เกาหลี อังกฤษ) จำนวน 9 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียน  

2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการ
ออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
นานาชาติกระบ่ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยเลือกรูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

3. ชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote การสรางชุดฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ชี้แจงและอธิบายเพื่อทำความเขาใจใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการทำงานวิจัยในครั้งน้ี

การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วัน โนต (Microsoft 

OneNote) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนานาชาติกระบ่ีเพือ่ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เรียนและทำแบบทดสอบวัดระดับความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน 30 ขอ การทดสอบใชเวลา 40 นาทีและ
ตรวจคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนแลวบันทึกคะแนนของแตละคน 

3. ใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote 20 นาที 
4. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับความรูชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน 

OneNote ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบทดสอบเดียวกับกอนเรียนโดย คำถามมี 30 ขอ การทดสอบใชเวลา 40 

นาทีและตรวจคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแลวบันทึกคะแนนของแตละคนและนำผลไปวิเคราะหผล 

5. ใหนักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote และเก็บขอมูลแบบสอบถามแลวจึงนำผลไปวิเคราะหทางสถิติ 

6. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอตอการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย
การออกแบบใน OneNote โดยใชสูตรคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกำหนดเกณฑการแปลผลโดยใช
เกณฑและแนวทางการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้นของ Ketusingha (1995) ที่แบงระดับการแปลผล
มาตราสวนประมาณคาออกเปน 5 ระดับดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 –2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 –1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) ของคะแนนในแบบทดสอบ

ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote ทั้งกอนละหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาไทยการออกแบบใน OneNote ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (Year 7) โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี 

2. ใชสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 ความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการ
ออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ80 

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ในชุดฝกทักษะการอาน การเขียน ใน OneNote ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนตน โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี หลังเรียนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มโดยใช One-Sample t-Test 

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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สรุปผล 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในการออกแบบใหเพื่อสรางการเรียนรู
แบบใหมใน OneNote สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Y.7) กลุมตัวอยางนักเรียนไทย มีคา กระบวนการ 
(E1) เทากับ 81.01 และผลลัพธ (E2) 89.39 ซึ่งเห็นไดวาคาประสิทธิภาพน้ันสูงกวาเกณฑที่กำหนด 80/80 

เชนเดียวกับกลุมตัวอยางนักเรียนตางชาติ ไทย มีคา กระบวนการ (E1) เทากับ 81.11 และผลลัพธ (E2) 89.63   

ซ่ึงเห็นไดวาคาประสิทธิภาพน้ันสูงกวาเกณฑที่กำหนด 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ในชุดฝกทักษะการอาน การเขียน ใน OneNote ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 26.82 

และ 26.89 ตามลำดับ ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (24 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบใน
ไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย 

และนักเรียนตางชาติ มีความพึงใจโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.45 และ 4.56 ตามลำดับ ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม (4 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในการออกแบบใหเพื่อสรางการเรียนรู
แบบใหมใน OneNote สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Y.7) กลุมตัวอยางนักเรียนไทย มีคา 81.01/89.39 

ซึ่งมีคาประสิทธิภาพนั้นสูงกวาเกณฑที่กำหนด 80/80 แสดงวาการเรียนรูจากชุดฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทยในการออกแบบใหเพื่อสรางการเรียนรูแบบใหมใน OneNote สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(Y.7) กลุมตัวอยางนักเรียนไทย มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชได เนื่องจากชุดฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทยในการออกแบบใหเพื่อสรางการเรียนรูแบบใหมใน OneNote ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการอานและเขียนภาษาไทยเพื่อแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(Y.7) โดยการออกแบบชุดฝกทักษะใหนาสนใจและเนื้อหาในชุดฝกทักษะยังมีการนําคําที่เปนปญหามาใหนักเรยีน
ไดชวยฝกหัดทำดวยตนเอง สอดคลองกับกับฉวีวรรณ กีรติกร (2541) ไดกลาวถึงหลักการสรางชุดฝกไววาแบบฝก
ที่สรางขึ้นตองสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและลำดับขั้นตอนการเรียนรูของผูเรียนเด็กที่เริ่มเรียนมีประสบการณ
นอยจะตองสรางชุดฝกใหนาสนใจและแรงจูงใจผูเรียนดวยการเริ่มจากขอที่งายไปหายากเพื่อใหผูเรียนมีกําลงัใจ           

ทำชุดฝก และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณาภรณ พระเมเด (2562) พบวา การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทยสาหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการทดลองกลุมใหญมีคาเทากับ 80.72/80.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
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2. ผลสัมฤทธิ์ในชุดฝกทักษะการอาน การเขียน ใน OneNote ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนนานาชาติกระบ่ี ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 26.82 

และ 26.89 ตามลำดับ ซึ่งผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (24 คะแนน) ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดฝกทักษะที่
นำมาใชกับนักเรียนไดผานกระบวนการในการสราง พัฒนา ทดลองใชและปรับปรุงแกไขมาแลวในขั้นตอนของ การ
พัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ กำหนดแลวจึงนำมาใชกับ
นักเรียน ซ่ึงการทำชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น จดจําความรูไดนาน รวมทั้งพัฒนาความรูทักษะ
และเจตคติ ดานตาง ๆ ของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับปยฉัตร ศรีสุราช (2561) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
แบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนชุมชนบานเขาสมิง 
จังหวัดตราด พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบใน
ไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมตัวอยางนักเรียนไทย 

และนักเรียนตางชาติ มีความพึงใจโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.45 และ 4.56 ตามลำดับ ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม (4 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวาชุดฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาไทยดวยการออกแบบในไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft OneNote) ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช
เปนสื่อการเรียนที่ดีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนไดดียิ่งขึ้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
กับงานวิจัยของอาทิตยา แสงสุข (2558) ศึกษาเรื่องผลการใชชุดฝกทักษะภาษาไทยเรื่องสํานวนไทยกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะในภาพรวม
ทั้งหมดอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1.1 ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมฝกทักษะใหเขาใจ และจัดเตรียมสื่อประกอบการเรียนการ
สอนดวยเพื่อใหนาสนใจหรืออาจมีการดัดแปลงใหเหมาะสม  เพื่อใหการทำกิจกรรมในแตละชุดฝกของนักเรียน
ดำเนินไปอยางมีลำดับขั้นตอน และบรรลุวัตถุประสงค 

1.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหมี
การผลิตและใชชุดกิจกรรมฝกทักษะมากขึ้น เพื่อชวยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาตอยอดจากผลการวิจัย 

 1.3 ครูควรใหเวลานักเรียนในการคิดและฝกทักษะในชุดฝกทักษะใหมากที่สุดและใหนักเรียน ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนดวย 

1.4 ครูผูสอนควรสังเกตและคอยใหคําช้ีแนะนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเกิดขอสงสัย 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรทำการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาไทยเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ เพื่อเปนการสรางและพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถ
นำไปแกปญหาใหกับนักเรียน ทำใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.2 ควรมีการสรางชุดฝกภาษาไทยในหนวยการเรียนรูอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนในระดับชั้นน้ันๆ 

สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทย 
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การใชเกมในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง คำและชนิดของคำ สำหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

USE OF GAME FOR WRITING SKILL IMPROVERMENT ON WORD AND TYPE 
OF WORDS FOR PRATHOM 3 STUDENTS.
 

ผูวิจัย   ชัญญานุช  วงคปญญา 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  สำเร็จผล 

 

บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ในทักษะการเขียน 

เร่ืองคำและชนิดของคำ โดยใชเกมในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมพัฒนาทักษะการเขียน เรื่องคำและชนิดของคำ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย จำนวน 13 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนสะกดคำยาก ท่ีจัดการเรียนรู
โดยใชเกมการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหนวยที่ 6 (2) แบบทดสอบวัดความสามารถ กอนและหลังเรียน 

ดานการเขียนคำและการระบุชนิดของคำ จำนวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมการศึกษา  
 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ในทักษะการเขียน เรื่องคำและชนิดของคำ 
โดยใชเกมในการจัดการเรียนรู จากนักเรียนกลุมตัวอยาง 13 คนพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวา
กอนเรียนคะแนนเฉลี่ย กอนเรียน 29.54 หลังเรียน 34.46 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยการใชเกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน เรื่อง คำและชนิดของคำ จากกลุมตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ยท่ี 4.61 คารอยละ 92.18 ดังนั้นนักเรียน
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอนอยูในระดับความพึงพอใจท่ี มากที่สุด 

 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรูภาษาไทย, ทักษะการเขียน 
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ABSTRACT
The purposes of this research were : (1) To compare the achievement before and after 

school. in writing skills Words and types of words using games to manage learning of grade 
3 students (2) To study the students satisfaction with the learning activities by using writing 
skill development games. Words and types of words For students in grade 3, The sample 
consisted of 13 students, in grade 3, academic year 2022, Ban Nong Pla Sawai School,
obtained by purposive sampling. The instruments used in the research were : (1) The 
Management plan for learning to write difficult spelling that manages learning by using 
educational games for Thai language learning subject group, Unit 6 (2) The an ability test 
before and after class In terms of writing words and identifying types of words, there were 
40 items in one issue. (3) The questionnaire on the satisfaction of students towards teaching 
and learning by using educational games. 

1. The results of the comparative analysis of achievement before and after school in 
writing skills Words and types of words using games to manage learning From the sample 
group of 13 students, it was found that the students had higher learning achievement than 
before with an average score of 29.54 before school, after school with an average score of 
34.46 on learning achievement. statistically significantly higher than before at the .05 level

2. The results of the questionnaire analysis of students' satisfaction with learning 
management by using games to develop writing skills on subjects, words and types of words. 
from the sample It was found that the average was 4.61, the value was 92.18%, so the 
students' satisfaction with the teaching management was at the highest level of satisfaction.

Keywords : Thai language learning management , writing skills.
 

บทนำ 
ที่มาและความสำคัญของปญหา 

โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย เปนโรงเรียนขยายโอกาส เปดสอนต้ังแตระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

นักเรียนสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ ไดแก ไทยใหญรอยละ 80 คนไทยรอยละ 20 จึงทำใหนักเรียนท่ีเปนชาติพันธุมี
จำนวนมากกวา เปนผลทำใหความสามารถการเรียนรูทักษะภาษาไทย ของนักเรียนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีต้ังไว โดยวัดดูจากผลสัมฤทธิ์ท่ีใชเครื่องมือวัดและประเมินผล ประเมินการอานและการเขียน และผลการสอบของ
การวัดผลประเมินผลความรู ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ National Test : NT ของชั้น ป.3 ในป
การศึกษา 2563 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีต่ำกวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศดังตาราง 
ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2563 ของนักเรียนโรงเรียน 

บานหนองปลาสะวาย 

หัวขอที่ทดสอบ 
คะแนน คะแนนระดับประเทศ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

1. การเขียนคำศัพท 32.68 36.14 39.56 47.46 

2. การอานรูเรื่อง 38.56 35.19 45.54 48.15 

ที่มา : สรุป ผลสอบ NT ป.3 คะแนน NT ป.3 ปการศึกษา 2563 โดย ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ ผูอำนวยการสำนัก
ทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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จากการศึกษาโดยการสัมภาษณครูผูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ผานมายอนหลัง  (สัมภาษณ :         

17 ธันวาคม 2563) พบวานักเรียนมีปญหา 1) ดานการเขียนคำและการระบุชนิดของคำ การเขียนสะกดคำผิด 

สงผลใหเขียนสื่อความหมาย การเลือกใชคำและนำคำมาแตงประโยคหรือเนื้อเรื่องไมถูกตอง 2) เกิดจากนักเรียน          

ไมมกีารไดลงมือปฏิบัติ การทบทวนเนื้อหา ซึ่งจะทำใหเกิดทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง 3) นักเรียนมีความเบื่อหนาย
ไมกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู ไมมีสวนรวมในการเรียน ทำใหไมต้ังใจเรียน เกิดการเรียนรูไมเต็มท่ีจึงสงผล
ทำใหการเรียนรูในทักษะการเขียนในรายวิชาภาษาไทยต่ำกวาเกณฑ ยอมสงผลกระทบตอการเรียนรูในวิชาอื่นและ
การเรียนในระดับที่สูงขึ้นดวย เนื่องจากการเขียนเปนทักษะหลักและจำเปนตอการเรียนรูในการใชชี วิตประจำวัน 

การสอนโดยใชเกมพัฒนาทักษะเปนวิธีการสอนท่ีผูสอนนำเกมมาเปนเครื่องมือในการกระตุนการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก เกมตีตุน เกมเรียงคำ เกมทายซิฉันอยูตรงไหน  เปนตน ซึ่งเกมการศึกษามีบทบาทที่เดนชัดในดานนำเสนอ
เนื้อหาและทักษะในการเรียนรู สงเสริมสมรรถนะดานทักษะ ความรูและเจตคติท่ีดีของนักเรียน เกิดการไดปฏิบัติลง
มือดวยตัวเอง ยอมสงผลทำใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะดานภาษา การฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดดียิ่งข้ึน 

รวมท้ังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดอยางชัดเจน ท้ังในการเลนเกมยังมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

สรางแรงจูงใจในการจัดการเรียนการรู และมีการพัฒนาทักษะทางภาษาสูงข้ึน อาทิ เชน จำนง โปธาเกี๋ยง (2560 :

บทคัดยอ) ไดมีการใชแบบฝกการเขียนสะกดคำยาก เพื่อการสอน ซอมเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3 

ที่ใชภาษาอื่นมากกวาภาษาไทย ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำยากของนักเรียนหลังการที่ไดใช
แบบฝกมีคะแนนสูงกวากอนใช แบบฝกมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 วราภรณ เหลี่ยมไธสง (2562:19) ไดทำการ
วิจัยเรื่อง ทักษะการอานและเขียนสะกดคำยากภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการสอนโดยใชเกมและ
แบบฝกทักษะ ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมมีทักษะการอาน และการเขียนสะกดคำยากภาษาไทยหลัง
เรียนสูงกวานักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะ และ อมรรัตน อุนเรือน (2560:48) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติและ
เปรียบเทียบคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนกลุมเกงกลุมปานกลางและกลุมออนกอนและหลังเรียน
โดยใชเกมการแขงขันเปนทีมผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนกลุมเกงและ
กลุมออนมีคาเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นักเรียนกลุมปานกลางมีคาเฉลี่ยของคะแนนเขียนสะกดคำภาษาไทยกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 โรงเรียนบานหนองปลาสะวายมีการสนับสนุนใหครูไดจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนโดยการทำวิจัยสื่อการสอนและการพัฒนาเทคนิคการสอนในวิธีตางๆ เพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีต่ำกวาเกณฑ ผูวิจัยจึงไดนำปญหาดังกลาวขางตนมาเปนประเด็นในการพัฒนาการสอนและ
ความสามารถการเรียนรูของนักเรียน โดยใชเกมมาชวยกระตุนสอนในกระบวนการจัดการเรียนรู เนื่องโรงเรียนบาน
หนองปลาสะวายไดเขารวมเปนโรงเรียนแกนนำในโครงการยกระดับนักเรียนใหอานออกเขียนได เพื่อแกไขปญหา
นักเรียนอานไมออกเขียนไมได ตามนโยบายของสพฐ.และเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงมีโครงการท่ีพัฒนาครูใหมีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามแนวการสอนแบบ BBL ทางโรงเรียนจึงมี
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แนวทางใหปฏิบัติและมีวิธีการสอนใหสอดคลองกับโครงการ และใชเกม เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตนและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนในดานการเขียนใหสูงขึ ้นตามเกณฑมาตรฐานและมีทักษะ ความรู  การเขียน         

ทำแบบทดสอบ ขอสอบ ในดานหลักภาษาไทย เรื่องการเขียนคำและการระบุชนิดของคำไดดียิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ในทักษะการเขียน เร่ืองคำและชนิดของคำ โดยใช
เกมในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมพัฒนาทักษะการเขียน 

เร่ืองคำและชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผลการใชเกมพัฒนาทักษะการการเขียนและใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบเชิงรุก (Active Leanning) 

ตามแนวการสอนแบบ BBL เรื่อง คำและชนิดของคำ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความ 

พึงพอใจในการสอน อยูในระดับดีมาก 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตประชากร และกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 จำนวน 3 โรงเรียน 

ไดแก โรงเรียนบานหนองสูน 6 คน โรงเรียนบานมวงโตน 18 คน และโรงเรียนบานดอยแดน 6 คน ท้ังหมดมีประชากร 
รวม 30 คน คือนักเรียนในกลุมเครือขายรัตนมิตร อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน  

กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย จำนวน 13 คน 

ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขอบเขตดานตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการเขียนสะกดคำ ความพึงพอใจ  

 

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา ทักษะการเขียนสะกดคำ 
เรื่อง คำและชนิดของคำ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูโดยการใชเกม

พัฒนาทักษะการเขียน 
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ขอบเขตดานเน้ือหา 
ไดจากการวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย นำสาระการเรยีนรูท่ี
ตรงประเด็นกับหัวขอที่จะศึกษา เรื่อง คำและชนิดของคำ จากสาระการเรียนรูที่ 4 ในหลักสูตรแกนกลางมาสราง
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามแนวการสอนแบบ BBL และ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน “เด็กไทยวิถีใหมอานออกเขียน
ไดทุกคน” และตอบสนองนโยบาย สพป.ลำพูน เขต 2 “พลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาอานเขียน นำผูเรียนสูศตวรรษท่ี 21” 

ที่เนนครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Laening) โดยโรงเรียน
บานหนองปลาสะวายไดเขารวมโครงการและเปนโรงเรียนแกนนำในการทำแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Laening) 

ตามแนวการสอนแบบ BBL เพื่อใชพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนในโรงเรียน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 

จำนวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองสูน 6 คน โรงเรียนบานมวงโตน 18 คนและโรงเรียนบานดอยแดน 6 คน 

ท้ังหมดมีประชากร รวม 30 คน คือนักเรียนในกลุมเครือขายรัตนมิตร อ.บานโฮง จ.ลำพูน  

 2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย 

จำนวน 13 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มี เครื่องมือท่ีใช 3 ชนิด ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนสะกดคำยาก ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยหนวยที่ 6 ชนิดคำไทยนารู มีจำนวน 10 ชั่วโมง เลือกมา 1 แผนในการใชเครื่องมือ เรื่อง สรางสรรคค
ผลงานคำและการระบุชนิดของคำ (คำนาม คำกริยาและคำสรรพนาม) จำนวน 1 แผน ใชเวลา 1 ชั่วโมง  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและการระบุชนิดของคำ จำนวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ โดย
แบบทดสอบแบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบเขียนคำลงในชองวางที่เวนวางไว จำนวน 20 ขอ ตอนท่ี 2 เปน
ปรนัยแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เปนแบบใหเลือกระบุชนิดคำใหถูกตามชนิดของคำท่ีถูกตอง จำนวน 20 ขอ รวม 40 ขอ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมการศึกษามีจำนวน 

12 ขอ โดยสอบถามความพึงพอใจใน 3 ดาน คือ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานเกมที่ใชสอน และ  

ในดานการวัดผลประเมินผล เปนแบบสอบถามมาตราสวนความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง 
(3) นอย (2) นอยท่ีสุด(1) 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือตรวจสอบขอมูล 

 ศึกษานำแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
สรางแบบสอบถามใหตรงตามวัตถุประสงค โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรง และความถูกตองของ
ภาษา จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และนำไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



ขั้นสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนคำและชนิดของคำ (คำนาม คำกริยาและคำสรรพนาม) โดยใชเกมใน
การจัดการเรียนรู จำนวน 1 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง มีข้ันตอนในการดำเนินการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียนสาระภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3-4  

1.2 ศึกษาคูมือหนังสือเรียน แบบฝกหัด เอกสารเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทย หลักในภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเขียนในระดับประถมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1.3 ศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับเกมประกอบการสอนในระดับประถมศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1.4 วิเคราะหเนื้อหาโดยรวบรวมคำ ชนิดของคำนาม คำกริยาและคำสรรพนามท่ีครูผูสอนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายรัตนมิตร ไดแกโรงเรียนบานมวงโตน ดอยแดน และหนองสูน จำนวน           

3 โรงเรียน เขียนมาคนละ 20 คำ โดยคัดเลือกคำที่นักเรียนไดใชในชีวิตประจำวันและเขียนผิดบอยๆ จากหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาพาที และหนังสือ วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดจำนวนทั้งหมด 90 คำ แลวนำมา
ประมวลเพื่อจัดหมวดหมูเปนชนิดของคำท้ังหมด 30 คำ ซึ่งสามารถจัดเปนชนิดของคำไดดังตอไปนี้ 
   1.4.1 คำนาม จำนวน 30 คำ ไดแก ความชั่ว ตำรวจ ทหาร แพทย พยาบาล ปะการัง 
นา ิกา โรงพยาบาล นักกีฬา สุขภาพ โรงเรียน ชลบุรี นนทบุรี กาญจนบุรี ษี วัดบวรนิเวศ โรงแรม เจาแมหริภูญชัย 

พระไตรปฎก ศิลปวัฒนธรรม ไทยรัฐ พระองค โขลงชาง คณะครูอาจารย คณะสงฆ หมวดศัพท แบบทรงผม ความเร็ว 
การเรียน การศึกษา 

1.4.2 คำสรรพนาม จำนวน 30 คำ ไดแก ฉัน ดิฉัน อิฉัน ผม กระผม ขาพเจา เรา อาตมา 
เกลากระผม เกลากระหมอม คุณ เธอ ทาน เจา แก โยม พระคุณเจา ฝาพระบาท ใตฝาละอองธุลีพระบาท มัน เขา 
ทาน เธอ พระองคทาน ท่ี ซึ่ง อัน ตาง อะไร ผูใด  

1.4.3 คำกริยา จำนวน 30 คำ ไดแก ปลิว ชำรุด หอม พัด วิ่ง หัวเราะ ลง ทำ ปลูก ขลิบ 

จับ ตัด จิก อาน ชม เขียน เปน คลาย เหมือน ประดุจ ราวกับ ตอง โปรด กำลัง ได...แลว เคย...แลว นาจะ...แลว 
1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และนำคำ ท้ังหมด 3 ชนิดจัดลงในแผนการ

เรียนรู 6 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค
การเรียนรู สาระการเรียนรูกิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล และกำหนดเกมท่ี
สรางข้ึนโดยใชโปรแกรม Canva หรือ Word wall มาประกอบในการสอน แผนละ 1 เกม เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนการสอน ตัวชี้วัดและการวัดประเมินผลตามระดับชั้น และวัยของนักเรียน 

1.6 นำแผนการเรียนรูที ่ใชเกมเพื่อฝกการเขียนคำและระบุชนิดของคำที่สรางขึ ้น  เสนอตอ
ประธานและกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขและใหขอเสนอ 

1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา  5 ระดับ (Rating Scale) นำมาหาคาเฉลี่ย แลวนำ
คาเฉลี่ยมาแปลความหมาย 
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1.8 นำผลการตรวจสอบและพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูแกไขปรับปรุงตามคำแนะนำ เพื่อให
แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี 

1.9 นำแผนการเรียนรูที่ไดปรับปรุงไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนบานหนองสูน 6 คน โรงเรียนบานมวงโตน 18 คน
และโรงเรียนบานดอยแดน 6 คน ในกลุมเครือขายรัตนมิตร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 

เพื่อศึกษาบันทึกขอบกพรอง ปญหาที่เกิดระหวางการทำกิจกิจกรรมการสอนคือ ความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู และสื่อการสอน แลวปรับปรุงแกไขอีกครัง้เพื่อใหเกิดความสมบูรณ 

1.10 นำแผนการเรียนรูท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวจำนวน 1 แผนไปใชกับกลุมตัวอยาง 
1.11 ระหวางใชแผนการเรียนรูที่ใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำและระบุชนิดของคำได

สังเกตพฤติกรรม เพื่อสังเกตความสนใจ ความต้ังใจเรียน ความกระตือรือรน ความสนุกสนาน ความเบ่ือหนาย ความรวมมือ 

กลาแสดงออกและการปฏิบัติตามกติกา 
2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนคำและชนิดของคำ  

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียนสาระภาษาไทย 

เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อกำหนดจำนวนขอสอบในแตละเนื้อหา 
2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและระบุชนิดของคำตามจุดประสงคท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา ไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

ItemObjective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบ แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 

ข้ึนไป ซึ่งผลการหาคา IOC ไดเทากับ 1.00 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validiny) 

และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 

0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดกลองกันในเกณฑท่ียอมรับได  

2.3 นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและระบุชนิดของคำ ใหอาจารยที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบวาแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและครอบคลุมสาระหรือไม แลวปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

2.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและระบุชนิดของคำที่ปรับปรุงแลวให
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานซ่ึงเปนชุดเดิมพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการเรียนรู เพื่อหา
ความเท่ียงตรงของขอสอบ 

2.5 นำผลมาพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนขอชี้แนะตาง  ๆ  จากผูเชี่ยวชาญมาแกไข
และปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน แลวนำไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 

2.6 นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและระบุชนิดของคำท่ีสรางข้ึนมาปรับปรุง
แกไข ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา นำไปทดลองเพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และ
คาอำนาจจำแนก (r) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
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2.7 หาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและระบุชนิดของคำ          

จากกลุมประชากร 30 คน โดยใชวิธีหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีของ ดูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson : KR) 

โดยวิธีการใชสูตร KR-20 

2.8 จากนั้นนำแบบทดสอบที่หาคาความยากงาย คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่น เสร็จ
เรียบรอยเปนฉบับสมบูรณมาทดสอบและวิเคราะหเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและ
ระบุชนิดของคำ กอนเรียนและหลังเรียน กับกลุมตัวอยาง จำนวน 13 คน โดยสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร t-test (Dependent sample) 

(บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 82-84) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมพัฒนาทักษะการเขียน 
3.1 ศึกษารูปแบบลักษณะวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน  ตามวิธี

มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ (Renniss Likert) จากหนังสือวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาตร 
(บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 82-84) 

3.2 สรางขอความท่ีแสดงลักษณะของความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน จำนวน 12 ขอ มีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน 3 ดาน คือ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในดานเกมและสื่อการสอน และในดานการวัดผล
ประเมินผลใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถาม 

3.3 จากนั้นนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม
การศึกษาใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดทำการประเมินความพึงพอใจ จำนวน 13 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยไดทำการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนในกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบ         

ที่สรางขึ้นมาจำนวน 40 ขอ เพื่อเก็บขอมูลความรูพื้นฐานของนักเรียนที่มี  นำมาเปนแนวทางการสรางแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายปญหาที่ชัดเจน 

2. ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและการระบุชนิดของคำ จำนวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ 

โดยแบบทดสอบแบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบเขียนคำลงในชองวางที่เวนวางไว จำนวน 20 ขอ ตอนท่ี 2  

เปนปรนัยแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เปนแบบใหเลือกระบุชนิดคำใหถูกตามชนิดของคำท่ีถูกตอง จำนวน 20 ขอ รวม 40 ขอ 
3. หลังจากการผูศึกษาไดดำเนินการสอนจนครบแผนแลว จึงทำการทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง โดย

ใชแบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน 

4. นำผลคะแนนจากทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนคำและการระบุชนิดของคำ ในตัวผูเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชเกมการศึกษาไปทำการวิเคราะห 

5. นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และจากนั้นนำ
แบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน เลือกใชสถิติตามการใชของ ( บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 82-84 ) ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
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 2. คาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรดังตอไปนี้ (สมนึก ภัททิยธนี 
2546 : 85) ดัชนีความสอดคลอง IOC 

 3. หาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด 

2553 : 84)  

4. หาคาอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวิธีของแบรนแนน 

(Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 84) 

 5. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ KR-20 (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 84) 

 6. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชสูตร t-test (Dependent Sample) (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 121) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การใชเกมในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เร่ือง คำและชนิดของคำ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงคดวยกัน 2 ขอ ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียน ในทักษะการเขียน เร่ืองคำและชนิดของคำ โดยใชเกมในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมพัฒนาทักษะการเขียน เร่ือง
คำและชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

แบบทดสอบ (N) คะแนน (X) 

คาเฉลี่ย 

S.D. df t P. 

(1-tailed) 

กอนเรียน 40 29.54 2.58 12 T =9.17 

T one-tail 

=1.7823 

.05 

หลังเรียน 40 34.46 2.20 

1. จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เร่ือง คำและชนิด
ของคำโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย จากนักเรียนกลุมตัวอยาง 13 คน พบวา หลังเรียน
ดวยแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานกอนเรียนเทากับ 29.54 และ 2.58 ตามลำดับ สวนคาคะแนนเฉลี่ยนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลัง
เรียนเทากับ 34.46 และ 2.20 ดังนั้น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

พบวา คา t ที่ไดจากการคำนวณ มีคาเทากับ 9.17 จากนั้นทำการเปรียบเทียบตารางหาคาวิกฤตของ t มีคา df       

(13-1) = 12 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา มีคา t จากการเปดตารางมีคาเทากับ 1.7823 ซึ่งคา t ท่ีคำนวณ
ไดมีคามากกวาคา t ท่ีไดจากตารางแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทยโดยใชเกม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง คำและชนิดของคำ  โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย 
ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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2. จากผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยการใชเกม
พัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง คำและชนิดของคำ (คำนาม คำกริยา และคำสรรพนาม)  จากกลุมตัวอยาง 13 คน
พบวา มีคาเฉลี่ยที่ 4.61 คารอยละ 92.18 และ คา S.D. ที่ 0.56 ซึ่งแปลเปนความหมายไดวาอยูในเกณฑที่มีคา
แผนการจัดการเรียนรูระดับความพึงพอใจท่ี มากท่ีสุด ดังนั้นแสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอน 

ซึ่งใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการใชเกมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องคำและชนิดของคำ (คำนาม คำกริยา และคำสรรพนาม) 

จึงมีความเหมาะสมสามารถกระตุนผูเรียนใหสนใจในการเรียนมากข้ึนได 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 

เรื่อง คำและชนิดของคำโรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย จากนักเรียนกลุมตัวอยาง 13 คน 

พบวา หลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงมากกวากอนเรียน โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 29.54 และ 2.58 ตามลำดับ สวนคาคะแนนเฉลี่ยน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังเรียนเทากับ 34.46 และ 2.20 ที่ไดจากตารางแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเกม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน  เรื่อง คำและ
ชนิดของคำ โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน มีคาสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคลองกับ อมรรัตน อุนเรือน (2560) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมกับนักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติและเปรียบเทียบคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนกลุมเกงกลุมปานกลางและกลุม
ออนกอนและหลังเรียนโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดบัจุด 

05 นักเรียนกลุมเกงและกลุมออนมีคาเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยกอนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนกลุมปานกลางมีคาเฉลี่ยของคะแนนเขียนสะกดคำภาษาไทยกอน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสดอคลองกับ แววดี ปญญาเรือง
(2559) ไดศึกษาผลของการใชเพลงและเกมเพื่อฝกอานออกเสียงคำที่ใชพยัญชนะ  ร ล ว ควบกล้ำสำหรับนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีขอบกพรองในการออกเสียงคำ ร ล ว ควบกล้ำผลการวิจัยพบวานักเรียนรอยละ 90.80        

มีความสามารถในการอานคำออกเสียง ร ล ว ควบกล้ำไดถูกตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังฝกรอยละ 90.87 

สูงกวาเกณฑการประเมินอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีพฤติกรรมท่ีดีตอการเรียนรูเขารวมกิจกรรมดวย
ความสนุกสนานและมีความคิดเห็นชอบและพอใจในการใชเพลงและเกมเพื่อฝกอานออกเสียงคำ ร ล ว ควบกล้ำใน
ระดับมาก และสอดคลองกับ เสงี่ยม เวียงคำ (2550 : 35) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชเกมประกอบการสอน ไดทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนบานปง อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 11 คน โดยเลือกแบบเจาะจง แลวดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชเกมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยาก ซึ่งผลการวิจัยพบวา เมื่อนักเรียนไดเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูทักษะการ
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เขียนสะกดคำยากโดยใชเกมแลว นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.30 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไรรอยละ 60 และ
สอดคลองกับ ประไพ สุวรรณสารคุณ (2554) ไดศึกษาผลจากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขยีน
สะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา พบวา การจัดการเรียนรู
โดยใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคำยากสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก
เกมการศึกษาท่ีนำมาใชเปนเกมท่ีใชเวลาไมมาก มีกฎ กติกาท่ีสอดคลองกับสาระและจุดประสงคการเรียนรูเปนการ
เรียนแบบเรียนปนเลนท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตุนความสนใจ ทำใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน มีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู ทำใหนักเรียนเขาใจ เร่ืองท่ีเรียนไดเปนอยางดีโดยเฉพาะดานการเขียนสะกดคำ นักเรียน
จึงจดจำคำไดแมนยำ คงทน สงผลใหนักเรียนเขียนสะกดคำไดถูกตอง และมีผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคำสูงข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2559) ไดกลาวไววา เกมการศึกษาชวยใหผูเรียนไดรับความสนุกสนาน 

ไดมีสวนรวมในการเรียนสูง และเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ทำใหสามารถจดจำสิ่งที่ไดเรียนรูอยางแมนยำและ
คงทนยาวนาน ซึ่งสอดคลองกับ ผกาพรรณ จันทะ (2563) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื ่องคำที่มาจากภาษาตางประเทศ ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื ่อเกมกระดานสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำ
ท่ีมาจากภาษาตางประเทศ กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดาน 2.

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำที่มาจากภาษาตางประเทศ กอนและหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดานกับเกณฑรอยละ 75 และ 3.ศึกษาความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดาน กลุมเปาหมายเปนนักเรียนนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จำนวน 17 คน ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานปางงู จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองคำท่ีมาจากภาษาตางประเทศ กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดานสูงกวากอนเรีบนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 และนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกะดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรสูงู
กวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความพึงพอใจตอ
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดานอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2. จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยการใชเกม
พัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง คำและชนิดของคำ (คำนาม คำกริยา และคำสรรพนาม) จากกลุมตัวอยาง 13 คน
พบวา มีคาเฉลี่ยที่ 4.61 คารอยละ 92.18 และ คา S.D. ที่ 0.56 ซึ่งแปลเปนความหมายไดวาอยูในเกณฑที่มีคา
แผนการจัดการเรียนรูระดับความพึงพอใจที่ มากที่สุด ดังนั้นแสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีน
สอน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการใชเกมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องคำและชนิดของคำ  (คำนาม คำกริยา 
และคำสรรพนาม) จึงมีความเหมาะสมสามารถกระตุนผูเรียนใหสนใจในการเรียนมากข้ึนได มีการใชโปรแกรมการใช
เกมการศึกษาที่หลากหลาย โปรแกรม Wordwall สรางแบบทดสอบใหนักเรียนไดฝกย้ำ ซ้ำทวนในเนื้อหาที่เรียน 

และโปรแกรม Canva ที่ประยุกตใชสรางเนื้อหาการสอนใหมีความนาสนใจ สรางบัตรคำศัพทใหนักเรียนไดใชเลน
เกมในกระบวนการสอนซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในและภายนอกจากแนวคิดของโรเจอร 
Carl R. Rogers การศึกษาเปนกระบวนการทำใหผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค การจูงใจ
ภายในจึงเปนลักษณะการจูงใจที่ดี และมีอิทธิพลที่สุดตอกระบวนการเรียนรู ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ
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ภายในขึ้น โดยใชการจูงใจภายนอกยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน ใชหลักการใหรางวัลและการลงโทษการ
ชมเชยและการตำหนิการแขงขันและการรวมมือตางๆ แตในความเปนจริงการจัดการศึกษาโดยท่ัวไปมักพบวาการ
สรางแรงจูงใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายในข้ึนนั้นกระทำไดยากมาก เพราะเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงพบเสมอ
วาสวนใหญจะสรางแรงจูงใจภายนอกกอนเพื่อใหเกิดแรงจูงใจภายในและในการสรางแรงจูงใจไมวาจะเปนแรงจูงใจ
ภายในหรือภายนอก จะตองทำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอดเวลาจึงจะบังเกิดผลดีทั้งนี้ เพราะวาเมื่อรางกาย
เกิดความตองการจะทำใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนหรือผลักดันใหรางกายแสดงพฤติกรรมเพื่อใหสิ่ง
ท่ีตองการ พฤติกรรมท่ีกระทำจึงมีทิศทางหรือจุดมุงหมายเม่ือรางกายไดสิ่งท่ีตองการแลว ก็จะเกิดความพึงพอใจแรง
ขับก็จะลดลง เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนผูสอนจะตองสรางสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจอยาง
สม่ำเสมอทำใหผูเรียนไดสนใจติดตามบทเรียนอยางตอเนื่องทำให เรียนรูอยางไดผล โดยแบงเปน 2 ปะเภท             

1. แรงจูงใจภายใน(Intrinsic Motivation) ไดแก การจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกภายในตัวของผูเรียนเอง ซึ่งมีผล
ตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามความตองการหรือตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว 
แรงจูงใจภายในมีความสำคัญมากกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะวาแรงจูงใจภายในเกิดจากความรูสึกของบุคคลเมื่อ
บุคคลรูสึกสนใจก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเอง สวนแรงจูงใจภายนอกนั้นบุคคลอาจเกดิจาก
ความรูสึกเฉยๆ ก็ได เชน ความอยากรูอยากเห็นความสนใจรัก ฯลฯ เปนตน  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 

Motivation) หมายถึงแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอก ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
ตามความตองการหรือตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว ไดแก การจูงใจที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกมาใชจูงหรือ
กระตุนใหเกิดการจูงใจภายในข้ึนเปนตน มาวิธีสอนบุคลิกของผูสอนและเทคนิคท่ีครูใชในการสอนจะเปนสิ่งท่ีจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความอยากรูสึกอยากเรียนการกระทำท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอก ไมไดเปนการกระทำเพื่อความสำเร็จ
ในสิ่งนั้นอยางแทจริง แตเปนการกระทำเพื่อสิ่งจูงใจอยางอื่น เชน การเรียนที่หวังคะแนนนอกเหนือไปจาก การ
ไดรับความรู ซึ่งสอดคลอง ณัฐกิตติ์ เขียวทอง (2564) จากผลการทดลองพบวา การจัดกิจกรรมการสอนเรียน
การสอนมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ าปท่ี 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก แสดงวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรีมีความพึงพอใจทางการเรียนการสอนมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน หลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากนาจะเปนไปตามเหตุผลตอไปนี้ 1. นักเรียนกลุมตัวอยางมี
พัฒนาการดานความพึงพอใจทางการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก เพราะเมื่อนำวิธีการสอนโดยใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน มาใชกับนักเรียนแลว ท้ังเสียงเพลงและเกมการแขงขันท่ีเราใจ สรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรียนกอนเปนอันดับแรก เสียงเพลงกระตุนความสนใจของนักเรียนเปนการเราความสนใจ แลวความสนใจนี้จะทํา
ใหนักเรียนมีใจจดจอในเร่ืองท่ีเรียน นักเรียนมีความสุขกบการท่ีไดรองเพลงท่ีตนชอบการไดฝกทักษะโดยมีกิจกรรม
ตาง ๆที่ใชเสียงเพลงตอจากนั้นเมื่อไดออกมาแสดงลีลา ทาทางในการแขงขันเกมแลว ยิ่งทาใหเกิดความตื่นเตน            

นำติดตาม กลาแสดงออก มีไหวพริบ เพราะเกมทาทายความสามารถ และในขณะเดียวกัน การไดฝกแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ในบรรยากาศท่ีนาเรียนแลว นักเรียนไดแสดงออกอยางพึงพอใจ เกิดความสนุกสนาน และการได
เลนเกมในหลายรูปแบบ การสรุปบทเรียนดวยทํานองเพลงท่ีนักเรียนรูจัก จึงสรางความต่ืนเตนนาสนใจใหกับผูเรียน
เปนอยางดี เพราะนักเรียนเห็นความแปลกใหม ทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น สอดคลองกับคํากลาวของ  อารี 
รังสินนท (2559) ท่ีกลาววา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนรวมกันคิด เสริมจินตนาการ และเรียนรู
โดยปฏิบัติจริง จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี เกมและเพลงนอกจากจะเปนการเรา
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ความสนใจใหกับนักเรียนแลวยังเปนกิจกรรมที่นักเรียนเห็นประโยชนที่จะไดรับคือ สนุกสนาน เพลิดเพลิน             

ผอนคลายความตึงเครียด ไมจําเจ ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ไดชวยเหลือกัน และยังชวยดึงดูดนักเรียนที่ไมคอย
สนใจเรียน ใหกลับมาสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนสมัยนี้ชอบฟงเพลงกันมาก เมื่อนักเรียนสนใจก็จะตั้งใจ          

ทํากิจกรรม ทุกอยางอยางพอใจ และมีความสุข จึงทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอวิธีการเรียนโดยการใชเกมและ
เพลงประกอบการสอนมากขึ้น ซึ่งจะเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปยะศักด์ิ สินทรัพย 

(2530) และงานวิจัยพบวา ความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงใน
เกมประกอบการสอน กอนทำการทดลองกับหลังทำการทดลองมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

1. ควรมีเตรียมวัสดุและอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนใหพรอมและมีความเพียงพอเพื่อความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนด  

2. ควรมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดโครงสราง แผนการจัดการเรียนรูท่ี
ตองการสอนใหขัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค 

3. ควรมีการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ใชกระบวนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกระบวนการ
สอนรูปแบบ BBL 5 ข้ันตอน โดยมีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับเนื้อหาและความเหมาะสมของผูเรียน 

เชิงปฏิบัติ 

1. ควรมีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกระบวน 

การสอนในรูปแบบ BBL 5 ข้ันตอน 

2. ควรมีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยท่ีใชกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก Active Learning ตามกระบวนการสอนในรูปแบบ BBL 5 ข้ันตอนและใชเกมจัดการเรียน
การสอน 

3. ควรมีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่ใชกระบวนการเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกระบวนการสอนในรูปแบบ BBL 5 ขั้นตอนและให
นักเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง และลงมือปฏิบัติจริง  

 

เอกสารอางอิง 
จำนง โปธาเกี๋ยง (2560) การใชแบบฝกการเขียนสะกดคำยาก เพื่อการสอนซอมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 3 ที่ใชภาษาอื่นมากกวาภาษาไทย 

ณัฐกิตต์ิ เขียวทอง (2564) การจัดกิจกรรมการสอนเรียนการสอนมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและ
เพลงประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 : วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี 

ทิศนา แขมมณี (2559) ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559 

บุญชม ศรีสะอาด (2553) สถิติการวัดผลและประเมินผล วิจัยทางการศึกษา การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. 

กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 
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ประไพ สุวรรณสารคุณ (2554) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคำยาก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปยะศักดิ์ สินทรัพย (2530) ผลการใชแบบฝกเกมภาษาเพื่อเพิ่มทักษะการอานคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 

ผกาพรรณ จันทะ (2563) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับสื่อเกมกระดานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

: สารนิพนธ กศ.ม สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วราภรณ เหลี่ยมไธสง (2562 ) ทักษะการอานและเขียนในการสะกดคำยาก ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ระหวางการสอนโดยใชเกมและแบบฝกทักษะ วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิษณุ ทรัพยสมบัติ (2563) สรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 

สืบคนออนไลน https://www.kruupdate.com 

แววดี ปญญาเรือง (2559) การเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ 

สมนึก ภัททิยธนี (2563) การวัดผลการศึกษา พิมพครั้งท่ี 4 กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ 

เสงี่ยม เวียงคำ (2550) การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชเกม = 

Development of difficult word spelling skills of Prathom Suksa 2 students through games 

เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อมรรัตน อุนเรือน (2560) ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดย
ใชเกมการแขงขันเปนทีม วิทยานิพนธ 

อารี รังสินนท (2559) ผลของการใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสำหรับการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธ์ิ เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

 

OUTCOMES OF THE 5-STEPS LEARNING MANAGEMENT ON PURE SUBSTANCE 
CLASSIFICATION TO PROMOTE SCIENTIFIC CRITICAL THINKING SKILLS OF 
STUDENTS IN MATHAYOMSUKSA 1 AT DECHAPATTANAYANUKUL SCHOOL 
 

ผูวิจัย    ทสมา  รัตนะ  
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร.กิติชัย  รุจิมงคล 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เร่ือง การจำแนก
สารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน และแบบปกติ กลุมตัวอยางของการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 จำนวน 37 คน โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ปการศึกษา 2565 เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห 4) แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน t – test ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหเนื้อหาอยูในระดับดี
เย่ียม ดานการวิเคราะหความสัมพันธ และดานการวิเคราะหหลักการอยูในระดับดีมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาหลังการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น การจัดการเรียนรูแบบปกติ ทักษะการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



Abstract
This research has the following objectives: 1)  To study the scientific critical thinking 

skills on pure substances classification of students in Mathayomsuksa 1 at Dechapattanayanukul
School who received the 5-steps learning management. 2) To compare the scientific learning 
on pure substances classification of students in Mathayomsuksa 1 at Dechapattanayanukul
School who received both the 5-steps learning management and the ordinary learning 
management. The sample in this research consisted of 37 students in Mathayomsuksa 1/5 at 
Dechapattanayanukul School, who were studying in the academic year 2022 .  The research 
instruments consisted of: 1 )  A 5 - steps learning management plan 2 )  An ordinary learning 
management plan 3) An analytical thinking skills test 4) A learning achievement evaluation 
form. The statistics used in the data analysis were mean ( ), standard deviation (S.D.) and 
hypothesis testing statistics (t-test). The results of the research indicated as follows: 1) 
Concerning the students' analytical thinking skills after receiving the 5-steps learning 
management, the post-learning achievements were higher than the pre-learning achievements 
with a statistical significance level of 0.01. The mean of the students' analytical thinking skills 
scores in the aspect of content analysis was at an excellent level, followed by the aspects of 
relationship analysis and principle analysis, which were at a very good level. 2) The students' 
learning achievements after receiving the 5-steps learning management were higher than the 
students learning achievements after receiving the ordinary learning management with a 
statistical significance level of 0.01. 

Keywords : 5 - steps learning management, ordinary learning management, analytical 
thinking skills, learning achievements, students

 

บทนำ 
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาและสอดคลองไปกับกระแสโลกาภิวัตนท่ียั่งยืนไดจำเปนจะตอง

เริ่มจากการพัฒนาประชากร โดยถือวาประชากรคือทรัพยากรสำคัญของประเทศที่เรียกวา “ทรัพยากรมนุษย”           

ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถเร่ิมตนต้ังแตเยาววัยซึ่งปจจัยสำคัญประการหนึ่งทำใหคนมีคุณภาพ คือ การมี
ความสามารถในการคิดเพราะความสามารถในการคิดจะเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในทุกดานท้ัง
ทางรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา จากความสำคัญขางตนระบบการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการ
ปฏิรูปการศึกษา จึงเริ่มใหความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดซึ่งไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 และในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใหสถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกปญห า และจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ คิดเปนและทำเปน (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556:1) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐาน การเรียนรูท่ีกำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ซึ่งสรรถนะท่ีสำคัญหนึ่ง
ในนั้นคือ ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) 
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การปฏิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)             

ใหความสำคัญกับการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนโดยถือวาผูเรียนสำคัญที่สุดและยึดหลักที่วาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ กระบวนการจัดการศึกษาตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและตองมีความหลากหลายสามารถบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ เพื่อมุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ เรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 10) ดังนั้นการจัดการเรียนรูตองคำนึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชนสูงสุดของผูเรียนท่ีควรไดรับเพื่อนำไปสูการเกิดการเรียนรู 

ปจจุบันวิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง เพราะวิทยาศาสตรเปนศาสตรพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับทุกคน
ท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยใช
เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 

2) นอกจากนี้วิทยาศาสตรยังเปนศาสตรท่ีมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาการคิดของมนุษย ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล 

คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ สงเสริมใหมีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (Ministry of Education, 

2017) จุดมุงหมายหนึ่งของการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คือสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหควบคูไปกับเนื้อหาวิชาที่เรียน เพราะความสามารถในการคิดวิเคราะหนอกจากจะเปนหนึ่งใน
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 5 ประการแลว การคิดวิเคราะหยังเปนการคิดพื้นฐานท่ีจะสงผลใหผูเรียนมีการพัฒนา
ทักษะการคิดดานอ่ืน ๆ รวมท้ังชวยตอยอดสูการคิดข้ันสูง ตามท่ี Susoarat (2013) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะห
เปนหนึ่งในความสามารถในการคิดท่ีอยูในสมรรถนะของผูเรียน การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรู
และการดำรงชีวิต เปนพื้นฐานของการคิดท้ังมวล บุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะมีความสามารถใน
ดานอื่น ๆ เหนือกวาบุคคลทั่วไป ทั้งดานสติปญญาและการดำเนินชีวิต เปนทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได          

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2548:13) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหตามเกณฑการประเมินการผานชวง
ชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 วาหมายถึง ความสามารถในการไตรตรอง ใครครวญ แยก
ออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาใหถองแทโดยคิดพิจารณาอยางรอบคอบ ใครครวญในเหตุและผลโดยแยกแยะ พิจารณา
ไตรตรองเพื่อความถูกตองแจมแจง ชัดเจน มิใชพิจารณาเพียงแตการวิเคราะหโดยแยะแยะความสำคัญ ความสัมพันธ
และหลักการดานเดียว แตจะตองพิจารณาใครครวญทุกดาน ทุกมุมอยางลึกซ้ึงสอดคลองกับทฤษฎีของบลูม 
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จากการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment 

หรือ PISA) ซึ่งเปนการทดสอบวัดความรูของนักเรียนอายุ 15 ป ของประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งไทยเปนประเทศหนึ่ง 
สมาชิกที่เขารวมทดสอบวัดความรูในทุกๆ 3 ป ซึ่งแบบทดสอบ PISA นี้เนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
มากกวาการทองจำเนื้อหา จากผลการประเมิน PISA 2018 ของไทย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในดานวิทยาศาสตร 
426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489) ซึ่งมีคะแนนต่ำกวาคาเฉลี่ย OECD (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน), 2564) ชี้ใหเห็นวา นักเรียนไทยยังมีความรูและทักษะที่ไมเพียงพอตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอีกท้ังยังสะทอนใหเห็นวานักเรียนไทยจำเปนตองพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเนื่องจากการ
คิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดท่ีจะสงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืน ๆ อาจสงผลใหไมสามารถ
คิดหาคำตอบในบทเรียนนั้น ๆ และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำ สอดคลองกับผลการประเมินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ของจังหวัดปตตานี พบวา 
คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร มีคา 27.62 คะแนน ซึ่งต่ำกวาเกณฑรอยละ 50 (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 

2564) ชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไมสามารถทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนควรเรงพัฒนา และหาก
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรแยกตามสาระ พบวา สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

42.50 คะแนน ซึ่งต่ำกวาเกณฑรอยละ 50 ถึงแมวาสาระนี้จะไมใชสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดใน 4 สาระของ
วิทยาศาสตร แตผลนี้ก็สะทอนใหเห็นวาเนื้อหาในบทเรียนในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ มีความยากและมี
ความซับซอนจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาใชในการวิจัยในครั้งนี้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวา การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น สามารถชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหได  (Kantiya, Chomphucome, & Khawsiri, 2016; 

Poonakorn, 2012) การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เปนวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนำมาจัดกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนได โดยเปนการเลือกหลักการดานความรูท้ัง 6 ระดับ 

คือ ระดับความจำ ระดับความเขาใจ ระดับการประยุกตใช ระดับการวิเคราะห ระดับการสังเคราะหและระดับการ
ประเมินคา มาพัฒนาเปนการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น โดยประกอบดวยการดำเนินการ 5 ขั้น ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 

การต้ังประเด็นคำถาม (Learning to Question) ข้ันท่ี 2 การสืบคนความรูจากแหลงเรียนรูและสารสนเทศ (Learning to 

Search) ข้ันท่ี 3 การสรุปองคความรู (Learning to Construct) ข้ันท่ี 4 การสื่อสารและการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

(Learning to Communicate) ข้ันท่ี 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Service) 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เพื่อสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

ใหสามารถคิดอยางมีเหตุผลและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหทางดานวิทยาศาสตร เพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และยังเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพตอการศึกษาของ
ชาติตอไป 
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1. การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน  

2. การจัดการเรียนรูแบบปกติ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน และแบบปกติ 

 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ เพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล โดย
มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ปการศึกษา 2565 จำนวน 

351 คน จาก 10 หองเรียน  

 2. กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 จำนวน 37 คน และกลุมควบคุมเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/6 ซึ่งไดรับการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การจำแนกสารบริสุทธิ์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 1 แผน 3 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของแผนดวยการตรวจสอบความสอดคลองเนื้อหา
และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาแผนการจัดการเรียนรูไดคาเฉลี่ย ( ) 

4.62 มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปใชได 

 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 1 แผน 3 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของแผนดวยการตรวจสอบความสอดคลองเนื้อหา
และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมมาก 

ซึ่งสามารถนำไปใชได 
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  3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ตรวจสอบคุณภาพโดยการ
นำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เลือกขอคำถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 

0.50 ขึ้นไป (จำนวน 30 ขอ) จากนั้นนำไปทดลองใชและนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ 

หาคาความยากงาย คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นโดยใชแบบคูเดอร ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) 

จากสูตร KR – 20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 อยูในเกณฑคาความเชื่อมั่นสูง 
  4. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ตรวจสอบคุณภาพโดย
การนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เลือกขอคำถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 

0.50 ขึ้นไป (จำนวน 30 ขอ) จากนั้นนำไปทดลองใชและนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ 

หาคาความยากงาย คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นโดยใชแบบคูเดอร ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) 

จากสูตร KR – 20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 อยูในเกณฑคาความเชื่อมั่นสูง 
วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
1. ชี้แจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคในการเรียนรู และใหนักเรียนทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัด

ทักษะการคิดวิเคราะหและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม เร่ือง 
การจำแนกสารบริสุทธิ์ และบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน เพื่อใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล 

2. ดำเนินการสอนโดยใชแผนการจดัการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง และสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติเร่ือง การจำแนกสารบริสุทธิ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมควบคุม 

3. ทำการทดสอบดวยแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนท่ี
เปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม บันทึกผลการตรวจไวเปนคะแนนสอบหลังเรียน เพื่อใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล 

4. นำผลมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
  

ผล/สรุปผล 

ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางและ
ความเรียงโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น  

การวิเคราะหขอมูลของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหทา ง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น (กลุมตัวอยาง) และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบปกติ (กลุมควบคุม) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น 

และกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

นักเรียน 
ทักษะการคิด
วิเคราะห 

คะแนนเต็ม 30 

คะแนน 
 S.D. t 

P 

(one-tailed) 

กลุมตัวอยาง 
กอนเรียน 30 11.26 3.10 22.47 .000** 

หลังเรียน 30 22.87 1.88 

กลุมควบคุม 
กอนเรียน 30 11.14 2.26 

14.99 
.000** 

หลังเรียน 30 20.89 2.57 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น และนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางมีคะแนนสอบกอนเรียนเฉลี่ย 11.26 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.10 คะแนน และมีคะแนนสอบหลัง
เรียนเฉลี่ย 22.87 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีได
จากการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน พบวา คะแนนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = 22.47) 

นักเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนสอบกอนเรียนเฉลี่ย 11.14 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 คะแนน และมี
คะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 2.57 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
ของคะแนนท่ีไดของการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา คะแนนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

(t = 14.99) โดยเมื่อทำการจำแนกคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเปนรายดาน จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา 
ดานความสัมพันธและดานหลักการ สามารถวิเคราะหผลไดดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได      

5 ขั้น และนักเรียนกลุมควบคุมหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำแนกเปนรายดาน 

นักเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห คะแนนเต็ม  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 

กลุมตัวอยาง 
วิเคราะหเนื้อหา 10 8.05 0.78 ดีเย่ียม 

วิเคราะหความสัมพันธ 10 7.70 0.91 ดีมาก 

วิเคราะหหลักการ 10 7.57 0.77 ดีมาก 

กลุมควบคุม 

วิเคราะหเนื้อหา 10 7.95 0.47 ดีมาก 

วิเคราะหความสัมพันธ 10 7.59 0.60 ดีมาก 

วิเคราะหหลักการ 10 7.38 0.62 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน และนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติจำแนกเปนรายดาน พบวา นักเรียน
กลุมตัวอยางมีทักษะการวิเคราะหเนื้อหาระดับความสามารถดีเยี ่ยม (  = 8.05) รองลงมาไดแก การวิเคราะห
ความสัมพันธ (  = 7.70) และการวิเคราะหหลักการ (  = 7.57) มีระดับความสามารถในระดับดีมาก ซึ่งนักเรียน
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กลุมตัวอยางมีระดับความสามารถทั้งสองดานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนักเรียนกลุมควบคุมมีทักษะการ
วิเคราะหเนื้อหา (  = 7.95) การวิเคราะหความสัมพันธ (  = 7.59) และการวิเคราะหหลักการ (  = 7.38)         

ท่ีระดับความสามารถในระดับดีมาก ซึ่งนักเรียนกลุมควบคุมมีระดับความสามารถเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น และแบบปกติ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน (กลุมตัวอยาง) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

(กลุมควบคุม) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางและนักเรียนกลุมควบคุม 

นักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม 30 

คะแนน 
 S.D. t 

P 

(one-tailed) 

กลุมตัวอยาง 
กอนเรียน 30 11.26 3.10 17.48 .000** 

หลังเรียน 30 21.63 2.38 

กลุมควบคุม 
กอนเรียน 30 11.69 2.91 12.88 .000** 

หลังเรียน 30 18.89 1.98 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน และนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา 
นักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 21.63 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.38 คะแนน และ
นักเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 18.89 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.98 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้นและการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา คะแนนสอบเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = 17.48) และคะแนนสอบเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = 12.88) โดยคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน มีคาสูงกวาคะแนนสอบ
หลังการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เร่ือง การจำแนกสารบริสุทธิ์ เพื่อสงเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ผูวิจัยอภิปรายจากขอ
คนพบในงานวิจัย ดังนี้ 
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1. ในการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน ผูวิจัยไดจัดทำแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเร่ืองการจำแนกสารบริสุทธิ์ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวันมากขึ้นพบวานักเรียนเกิดความ
สนใจในกิจกรรม มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยเนนการตั้งคำถามเพื่อกระตุนความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน กระตุนให
นักเรียนเกิดทักษะทางดานการคิด พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูดวยตนเองและ
แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่นภายในชั้นเรียน สงผลใหทักษะการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทำการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหจำแนก
เปนรายดานโดยคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหดานในภาพรวมอยูในระดับดี แสดงวาการจัดการเรียนรู
แบบบันได 5 ข้ัน สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหท่ีสูงข้ึนสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิชญะ กันธิยะ (2559) พบวา ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน 

นักเรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะหสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01           

ซึ่งนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหภาพรวมอยูในระดับดีโดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดานการ
วิเคราะหเนื้อหา ดานการวิเคราะหความสัมพันธ ดานการวิเคราะหหลักการเพิ่มมากขึ้น และงานวิจัยของเจษฎา 
ราษฎรนิยม และคณะ (2563) พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบบันได 

5 ข้ัน รวมกับเครือขายสังคมออนไลนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้ อาจ
เปนผลจากการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน มีกระบวนการดังไดแก ข้ันตอนท่ี 1 การต้ังประเด็นคำถาม (Learning 

to Question) เปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักการคิด สังเกต ต้ังคำถามของสิ่งท่ีตองการศึกษาอยางมีเหตุผล ข้ันตอน
ท่ี 2 การคนหาความรูจากแหลงเรียนรูและสารสนเทศ (Learning to Search) เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการแกปญหา
จากการแสวงหาความรู ขอมูล จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ขั้นตอนที่ 3 การสรุปองคความรู (Learning to 

Construct) เปนการฝกใหนักเรียนนำขอมูลหรือความรูท่ีไดจากการอภิปรายผลการทดลองมาคิดวิเคราะห สังเคราะห 

และสรุปเปนองคความรู ขั้นตอนที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) 

เปนการฝกใหนักเรียนนำความรูที่ได มานำเสนอและสื่อสารอยางที่ประสิทธิภาพเพื่อใหผูอื่นเขาใจได ขั้นตอนที่ 5 

การบริการสังคม (Learning to Service) เปนการนำความรูไปสูการปฏิบัติ โดยนักเรียนจะนำความรูที่ไดมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางสรางสรรค ดังนั้น จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เปนการสรางใหนักเรียนเกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร และสามารถตอยอดใหเกิดทักษะดานอื่น ๆ ได  

2. เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เรื่อง การจำแนก
สารบริสุทธิ์ ไดรับการกระตุนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหที่เพิ่มขึ้น ทำใหนักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาที่เรยีน 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางกับนักเรียนกลุมควบคุมหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น สู งกวานักเรียนท่ี
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ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากแบบทดสอบมีความสอดคลอ ง
ระหวางมาตรฐานการเรียนรู สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู สมรรถนะ สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึง
ประสงค กิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น ที่กระตุนใหผูเรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห อีกท้ัง สาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับชวงชั้นของนักเรียนเปนสิ่งท่ีนักเรียนสามารถพบ
เจอในชีวิตประจำวันได จึงทำใหนักเรียนเกิดความอยากรูและสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน สูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น สูงกวาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  

สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร ชวยพันธ (2558) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน
สูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของยงยุทธ 
อังคสัญลักษณ (2559) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย  โดยใชกระบวนการ 5 ขั้น ที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทัศนคติการเรียนรูเชิงรุกของ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา กลุมทดลองท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชกระบวนการ 5 ข้ัน มีทัศนคติการเรียนรูเชิงรุกสูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย แบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของพัทธดนย มหาโยธ 
และศิริพงษ เพียศิร (2563) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 14.87 คิดเปนรอยละ 74.35 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนสอบผานเกณฑ จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

80.65 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 1. การทำวิจัยที่ใชการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น ในการจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น กอนทำการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เนื่องการทำกิจกรรมเปนการ
เปดโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทำใหนักเรียนบรรลุตามจุดประสงคของบทเรียนหรือไมนั้น ครูจึงจำเปน 

ตองเปนผูแนะแนวทางโดยการใชคำถามหรือแสดงความคิดเห็นรวมกับนักเรียนบอยครั้ง 
 2. การจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน เปนกิจกรรมท่ีเปนอิสระดานความคิด ควรออกแบบกิจกรรมโดยเริ่ม
จากการตั้งคำถามงาย ๆ ในเรื่องใกลตัว ไมซับซอน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูและกลาแสดงความ
คิดเห็น จากนั้นเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวลาในการปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุมหรือเพื ่อนรวมชั้นเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยครูตองออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวของในบทเรียนมาเปนประเด็นศึกษาอีกทั้งกิจกรรม
ควรมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 

 3. แผนการจัดการเรียนรูในการดำเนินการวิจัยท่ีใชควรเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาท่ีเรียนรู สามารถ
นำการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน มาใชในการเรียนการสอนในทุกหนวยการเรียนรูท่ีสอน 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษาสำหรับ
การวิจัยครั้งตอไปหรือตอผูท่ีสนใจ ดังตอไปนี้ 

1. สามารถนำการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ขั้น ไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตรระดับชั้นอื่น ๆ 

2. สามารถนำการจัดการเรียนรูแบบบันได 5 ข้ัน ไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ  
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The results of using the learning management plan to accompa ny fables to develop 
english reading skills for secondary 1 level
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ABSTRACT
The results of using the learning management plan to accompany fables to develop 

english reading skills for secondary 1 level, The purposes of this research were : ( 1) To 
compare the English reading skills of students before and after studying with storybooks for 
secondary 1 level, ( 2 )  To study the students satisfaction with using fairy tales to improve 
English reading skills for secondary 1 level. , The sample consisted of 26 students in 
secondary 1/2 level at Dhammarach Suksa School, Phrasing Sub-district, Muang District, 
Chiang Mai Province. Using the Simple random Sampling method. 

The instruments used in the research were : ( 1 )  learning management plan for 
storytelling to improve reading skills in English. ( 2 ) Test reading ability before and after 
class. ( 3 ) The satisfaction assessment form for using fairy tales to improve reading skills in 
English. , Then all the data obtained were analyzed by statistical methods were : Average , 
Percentage value , S.D. (Standard Deviation), IOC ( Index of Consistency), Difficulty ( p) ,
Discrimination (r), Rrliability (KR-20), and t-test (Dependent sample).
The results of this research were as follows :

1. The results of the comparison of the students' English reading skills Before and 
after studying with storytelling for Mathayom Suksa 1 students, it was found that after 
studying with the learning management plan, before 30 after school, 34 had an average 
learning achievement score. statistically significantly higher than before at the .05 level.

2. The students' satisfaction with using fairy tales to improve their reading skills in 
English. Dhammarat Suksa School, Phra Sing Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai 
Province with an average of 4.60, and satisfaction with using fairy tales was at the highest 
level of satisfaction.

Keywords : The learning management plan , English reading skills.
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การพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานปากอ 
 
A DEVELOPMENT OF READING AND SPELLING THAI DIFFICULT WORDS 
USING EDUCATIONAL GAMES FOR PRATHOM 3 STUDENTS AT BAN PAKOR 
SCHOOL.
 

ผูวิจัย   พิกุล  สาตะ 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  สำเร็จผล 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยนี ้มี วัตถุประสงค เพื ่อ 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกม
การศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน           

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชใน
งานวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบานปากอ ตำบลบาน
หลวง อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จำนวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก กอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา จากนั้นนำขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทาง
สถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรง (IOC) คาความยากงาย (p) คาอำนาจ
จำแนก (r) คาความเชื่อมั่น (KR-20) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช คา t-test Dependent  

ผลการวิจัยพบวา  
  1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก พบวาหลัง
เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวากอนเรียน ( )=30.85 , 20.67 อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษาเร่ือง
การพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก พบวาอยูในระดับ มากที่สุด ( ) = 4.83 , (S) = 0.43 

 

คำสำคัญ : ความสามารถดานการอานสะกดคำยาก , เกมการศึกษา 
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Abstract
The purposes of this research were : 1.) To compare reading and spelling difficult 

words ability of grade 3 students before and after using educational games. 2.) To Study The 
opinion in learning by Using educational games of grade 3 student. The sample was 27
students of grade 3/1 in first semester of 2022 at Ban Pa Kor School which selected by 
purposive sampling technique. The research instruments were : 1) Learning Plan. 2) 
Achievement test in reading and spelling difficult word. 3) An opinion questionaire in 
learning by using educational games. The data were analyzed by mean ,Standard deviation 
and t-test ( Dependent sample).
The research results were as follows :

1. The ability in reading and spelling of the students befor-after learning by using 
educational games were significant difference (p<0.5) which reading and spelling abilities 
after learning higher than before learning (X=30.85 ,20.67)

2. The opinion of grade 3 students towards learning by using eductional grmes were 
highest in overall (X=4.83 , S=0.43)

Keywords : Ability to read and spell difficult words, educational games.
 

บทนำ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรู ภาษาไทยเปนกลุม
สาระการเรียนรูท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชำนาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันจริง โดยประกอบ 5 สาระ ไดแก สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดูและ
การพูด สาระหลักการใชภาษาและสาระ วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นอกจากจะมุงเนนพัฒนา ทักษะทั้ง 4 คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ยังมีจุดเนนสําคัญอีกหลาย
ประการ เชน การ สื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพการใชภาษาในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
ภาษาเพื่อทําความเขาใจเร่ืองราวความคิด ความรูสึกความตองการของผูอื่น เปนตน ดังนั้นการเรียนรู ภาษาไทยจึง
เปนทักษะการใชภาษาที่ตองฝกฝนใหเกิดความชำนาญโดยที่การอานและการฟงเปน ทักษะของการรับรูเรื่องราว 
ความรูและประสบการณ หากผูเรียนมีทักษะการใชภาษาดังกลาวจะ ชวยใหสามารถรับรูขอมูลขาวสาร ไดอยาง
พินิจพิเคราะห สามารถเลือกใชคําเพื่อเรียบเรียงความคิด ความรูไดเหมาะสม ตลอดจนเลือกใชภาษาไดถูกตองและ
มปีระสิทธิภาพตาม ความหมายการใชให เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3 - 29) 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 6 ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมี
ความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2553 : 3–9) 
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  การเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความสําคัญมากเพราะเปนการเรียนการสอนภาษาประจำชาติเปนการ
สื่อสารทําความ เขาใจซ่ึงกันและกันระหวางคนในชาติ และเปนสื่อในการแสวงหาความรูวิชาการตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ในการสื่อสารเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดาน ความสามารถในการสื่อสารอันสงผลใหคุณลักษณอัน
พึงประสงคใหเปนผูใฝรูใฝเรียนและรักความเปนไทยสามารถใชภาษาติดตอท้ังดานการรับและถายทอดความรูสึกนึก
คิดโดยอาศัยความรูและทักษะการฟงการดูการพูดการอานและการเขียนการท่ีจะใหนักเรียนเปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการ ใชภาษาไดดีตองอาศัยการฝกฝนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดทักษะฟงพูดอานและเขียนทักษะที่สําคัญตอ การรับ
สารและสงสารคือทักษะการอานเพราะการอานเปนทักษะของการรับรูเรื่องและ ประสบการณ สวนทักษะการเขียน
เปนทักษะการสื่อสาร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2552 : 2) การอาน เปนทักษะทางภาษาท่ี
สําคัญและมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบันเพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ เจริญกาว  

หนาอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสาร จึงมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเพิ่มข้ึน เชน สังคมขาวสาร เนื้อหาสาระทาง
วิชาการ รวมทั้งขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหาความรู 
ดังนั้น ผูมีทักษะในการอานหรือมีความสามารถในการอานไดเร็ว อานไดถูกตองและอานไดหลายภาษา จึงมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพดานสังคม ดานการศึกษาหาความรู ตลอดจนดาน ขาวสารขอมูล ไดกาวไกล
และทันสมัยกวาผูท่ีขาดทักษะในการอานทักษะการเขียนเปนทักษะการ สื่อสารผานตัวอักษรเพื่อใหผูรับสารเขาใจ
ในสารท่ีสงการเขียน จึงเปนกระบวนการสื่อสาร  
  ผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ พบวา เกมการศึกษาเปนวิธีการสอนท่ีมีผูนำมาใชในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูชวยพัฒนาความคิดในการแกปญหาความคิดสรางสรรคสงเสริมทักษะดานภาษา การฟง การพูด การอาน 

และการเขียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เชน เกมตอบัตรจัด
แถว เกมนักคาน เกมอักษรซอนคำเปนตนดังท่ี อรนุช ลิมตศิริ (2551: 133) ไดกลาววา เกมเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคา
แกนักเรียนท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงพอใจมากชวยสรางบรรยากาศท่ี
ดีในการเรียนและชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดีนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดประสบการณท่ีคลายกับชีวิตจริงท้ังยัง
ชวยผอนคลายความตึงเครียดในการเรียน ทําใหนักเรียนสนใจและไมเบ่ือหนายครูควรนําเกมศึกษามาใชในการเรียน
การสอนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว  

  ผูวิจัยในฐานะครูประจำชั้นและครูผูสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานปากอ ซึ่งเปน
โรงเรียนขยายโอกาสเปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตนพบวา ในระหวางป 2561 ถึง 2563 ผูเรียน       

รอยละ 90 เปนกลุมชาติพันธุไดแก มูเซอ รอยละ 65 ปะหลอง รอยละ 10 ไทยใหญ รอยละ 10 และอาขา รอยละ 5 

ซึ่งสวนใหญใชภาษาถ่ินเปนภาษาแม (ภาษาแรก) ผูเรียนจึงประสบปญหาในการอานคำภาษาไทยไมถูกตอง สงผลใหมี
คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ดานความสามารถดานภาษาต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศอยางตอเนื่องต้ังแตปการศึกษา 2561 ถึงปการศึกษา 2563 

โดยเฉพาะดานการอานสะกดคำ ซึง่ยอมสงผลกระทบตอการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ และการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน
ดวยเชนกัน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพรอมท้ังการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมีความสนใจที่จะนำเกมศึกษามาใช
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา   

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั ้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2565 โรงเรียนบานปากอ จำนวน 80 คน 

2) กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบานปากอ 

จำนวน 27 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ขอบเขตดานเน้ือหา 
  ไดจากการวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนบานปากอ จึงไดนำสาระการเรียนรู
ตางๆ มาสรางแผนการจัดการเรียนรู ไดแก คำวิสรรชนียและคำไมประวิสรรชนีย คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำแท คำท่ีมี
พยัญชนะควบกล้ำไมแท คำที่มี ฤ ฤ า คำที่ใช รร คำที่มีตัวการันต คำพองเสียง และคำภาษา  ตางประเทศที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน  

ขอบเขตดานตัวแปร 
 1) ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา   

 2) ตัวแปรตาม 2.1) ความสามารถดานการอานสะกดคำยาก  

        2.2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 
 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานปากอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เปรียบเทียบ
ความสามารถดานการอานสะกดคำยากโดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนและ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา โรงเรียนบานปากอ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนบานปากอ จำนวน 80 คน 
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบานปากอ 

จำนวน 27 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้มี เครื่องมือท่ีใช 3 ชนิด ดังนี้ 
 1) แผนการจัดการเรียนรูการอานสะกดคำยาก  โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

จำนวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 8 ชั่วโมง 
 2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก เปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน ซึ่งเปนขอทดสอบแบบอานออกเสียง จำนวน 40 ขอ กำหนดคาคะแนน คือ อานถูกได 1 คะแนน อานผิดได 

0 คะแนน 

 3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  โดยใชเกมการศึกษามีจำนวน 10 ขอ 

เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด (5) เห็นดวยมาก (4) เห็น
ดวยปานกลาง (4) เห็นดวยนอย (2) และเห็นดวยนอยท่ีสุด (1) 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1) แผนการจัดการเรียนรูการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จำนวน         

8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 8 ชั่วโมง มีข้ันตอนในการดำเนินการสรางดังนี้ 
    1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

    1.2) ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และวิเคราะหเนื้อหาโดยรวบรวม
คำที่อานผิดมาประมวล เพื่อจัดหมวดหมูไดจำนวนคำทั้งหมด 80 คำ เลือกเกมการศึกษา และกำหนดเวลาที่ใช
จัดการเรียนรู โดยนำมาจัดทำตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู ดังตาราง 
ตารางแผนการจัดการเรียนรูการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา 
แผนการ
จัดการ
เรียนร ู

ตัวชี้วัด ประเภทคำยาก 
ชื่อเกม

การศึกษา 

ประเภท
ของการ
แขงขัน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 

 

การอานสะกดคำยาก คำท่ีประวิสรรชนียและ 
ไมประวิสรรชนีย  

เกมปริศนา รายบุคคล 1 

2 การอานสะกดคำยาก คำท่ีมีพยัญชนะ 
ควบกล้ำแท 

เกมจับคู กลุม 1 

3 การอานสะกดคำยาก คำท่ีมีพยัญชนะ 
ควบกล้ำไมแท  

เกมหาคำ กลุม 1 
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4 การอานสะกดคำยาก คำท่ีมี ฤ   

 

เกมทายใจ คู 1 

5 การอานสะกดคำยาก คำท่ีใช รร  เกมหาคู กลุม 1 

6 การอานสะกดคำยาก คำท่ีมีตัวการันต  

 

เกมแตง
ประโยค 

กลุม 1 

7 การอานสะกดคำยาก คำมาตราตัวสะกด 

 

เกมถูกคำ คู 1 

8 การอานสะกดคำยาก คำภาษาตางประเทศ 

ท่ีใชในชีวิตประจำวัน 

เกมจับ 

แลวจำ 
กลุม 1 

    1.3) สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และนำคำยากทั้งหมดจัดลงในแผนการ
เรียนรู ประเภทละ 1 แผน ท้ังหมด 8 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูกิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล 

    1.4) นำแผนการจัดการเรียนรูที ่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเหมาะสมทางการใชภาษา นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

    1.5) นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูเชี ่ย วชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) นำมาหาคาเฉลี่ย แลวนำ
คาเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, 99 - 100) 

 เกณฑการใหคะแนน 

    5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

    4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

    3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 

    1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด  

  เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยความเหมาะสม   

    คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

    คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

    คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
    คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

    1.6) นำผลการตรวจสอบและพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูแกไขปรับปรุงตามคำแนะนำ เพื่อให
แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี 

    1.7) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เพื่อนำไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางตอไป 
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  2) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก เปนแบบการทดสอบหลังเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยเปนขอสอบอานสะกดคำยาก จำนวน 40 คำ กำหนดคะแนนคือถูก ได 1 คะแนน และผิดได 0 คะแนน 

    2.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อกำหนดจำนวนขอสอบในแตละเนื้อหา 
    2.2) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ตามจุดประสงคที่สอดคลอง
กับเนื้อหา จำนวน 40 ขอ 

    2.3) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ไปใหอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
วาแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและครอบคลุมสาระหรือไม แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
    2.4) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี ่ยวชาญ 

จำนวน 3 ทานซึ่งเปนชุดเดิมพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการเรียนรู เพื่อหาความเที่ยงตรง
ของขอสอบ โดยใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
    +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคและผลการเรียนรู 
      0   หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคและผลการเรียนรู 
     -1   หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคและผลการเรียนรู 
  วิเคราะหขอมูลหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชสูตร IOC (Index 

of Item-objective Congruence) (ไพศาล วรคำ 2562 : 269) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ต้ังแต 0.50 - 1.00 

    2.5) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ที่สรางขึ ้นมาปรับปรุงแกไข 

นำไปทดลองใชกับนักเรียน 26 คน ซึ่งมิไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง แลวนำมาวิเคราะหหาคาความยากและหา
คาอำนาจจำแนกรายขอแบบอิงเกณฑของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชสูตรของ 
Brenman แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.20 - 1.00 

จำนวน 40 ขอ พบวาคาความยากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก มีคาตั้งแต .27 - .77 

และคาอำนาจจำแนก มีคาต้ังแต .23 - .46 จำนวน 40 ขอ 

    2.6) หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชวิธีของ  

โลเวทท (Lovett’s Method) (ไพศาล วรคำ 2562 : 292) พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ  

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 

    2.7) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ที่ผานการคัดเลือกและหา
คุณภาพทุกข้ันตอนไปจัดพิมพฉบับจริง เพื่อนำไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางตอไป 

  3) สรางแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  

มีจำนวน 9 ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด โดยคำถามท่ีใชมีการกำหนดคาความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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  เกณฑการกำหนดคาความคิดเห็น 

    เกณฑการใหคะแนน 

    5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

    4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยมาก 

    3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยนอย 

    1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

  สำหรับการใหความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีวัดได โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 

2560 : 99 - 100)   

    คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

    คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยมาก 

    คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยปานกลาง 
    คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยนอย 

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

  ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความคิดเห็นมีดังนี้ 
  1) ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  2) สรางแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 
  3) นำแบบประเมินความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมแลว ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

  4) นำแบบประเมินความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง โดยใชแบบประเมินท่ี
มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) นำมาหาคาเฉลี่ยแลวนำคาเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2560 : 99 - 100) 

  5) นำแบบประเมินความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ผูวิจัยไดทำการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนในกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบท่ี
สรางข้ึนมาจำนวน 40 ขอ เพื่อเก็บขอมูลความรูพื้นฐานของนักเรียนท่ีมี นำมาเปนแนวทางการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีมีเปาหมายปญหาที่ชัดเจน 

 2) ดำเนินการพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางไว จำนวน 8 แผน  

 3) ดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
การอานสะกดคำยากท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งเปนแบบทดสอบดานการอานสะกดคำยาก จำนวน 40 คำ 
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 4) นำผลคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก ในตัวผูเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใชเกมการศึกษาไปทำการวิเคราะห 

 5) นักเรียนทำแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และจากนั้นนำแบบ
ประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) 

เลือกใชสถิติตามการใชสูตรของ (ไพศาล วรคำ 2562 : 321) 

 2. ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) 

โดยมีสูตรการคำนวณของ (ไพศาล วรคำ 2562 : 269) 

 3. หาคาความยากของขอสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก และแบบทดสอบโดยใชสูตรของ 
(ไพศาล วรคำ 2562 : 298-299) 

 4. หาคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยากเปนรายขอแบบอิงเกณฑ 

โดยใชดัชนีของเบรนแนน (Brennan’s Index: B-Index) สูตรการคำนวณของ (ไพศาล วรคำ 2562 : 306 - 307) 

 5. การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานสะกดคำยาก แตละฉบับโดยใชสูตร
ของโลเวทท (Lovett’s Method) (ไพศาล วรคำ 2562 : 292) 

 6. สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก กอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชสถิติการทดสอบ t-test (Dependent Samples) คำนวณจากสูตรของ (ไพศาล วรคำ 2562 : 349) 

 

ผลการวจิัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดาน
การอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดย
ใชเกมการศึกษา ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

ความสามารถดานการอาน 
สะกดคำยาก 

n คะแนนเต็ม  S df t p 

กอนเรียน 27 40 20.67 1.74 26 36.03 .000* 

หลังเรียน 27 40 30.85 1.59    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากกลุมตัวอยางนักเรียน จำนวน 

27 คน พบวา หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถดานการอานสะกดคำยากสูงขึ้นและผลคะแนนที่ไดจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน 
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เทากับ 20.67 และ 1.59 ตามลำดับ สวนคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 30.85 และ 

1.74 เนื่องจากมีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว และมีการความสามารถดานการอานสะกดคำยากสองคร้ัง ถือวากลุม
ตัวอยางที่ไมอิสระตอกัน จึงทำการทดสอบแบบทางเดียว (one tailed) คือ มีการแจกแจงเพียงดานเดียว ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยากของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คา t ท่ีได
จากการคำนวณ มีคาเทากับ 36.03 จากนั้นทำการเปรียบเทียบตารางหาคาวิกฤตของ t มีคา df (27 - 1) = 26          

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบวา มีคา t จากการเปดตารางมีคาเทากับ 1.706 ซึ่งคา t ที่คำนวณไดมีคา
มากกวาคา t ที่ไดจากตารางแสดงใหเห็นวาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูผูสอนมีการจัดสถานท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเกมประกอบ 

การจัดกิจกรรม ( = 4.93, S = 0.27) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สื่อการสอนสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.67, S = 0.62)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยากโดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียนจากกลุมตัวอยางนักเรียน จำนวน 27 คน 

พบวา หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถดานการอานสะกดคำยากสูงข้ึนและผลคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียน เทากับ 20.67 และ 

1.59 ตามลำดับ สวนคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 30.85 และ 1.74 เนื่องจากมีกลมุ
ตัวอยางเพียงกลุมเดียว และมีการความสามารถดานการอานสะกดคำยากสองครั้ง ถือวากลุมตัวอยางท่ีไมอิสระตอ
กัน จึงทำการทดสอบแบบทางเดียว (one tailed) คือ มีการแจกแจงเพียงดานเดียว ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการอานสะกดคำยากของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คา t ท่ีไดจากการคำนวณ มีคา
เทากับ 36.03 จากนั้นทำการเปรียบเทียบตารางหาคาวิกฤตของ t มีคา df (27 - 1) = 26 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา มีคา t จากการเปดตารางมีคาเทากับ 1.706 ซึ่งคา t ที่คำนวณไดมีคามากกวาคา t ที่ไดจากตาราง
แสดงใหเห็นวาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มี
คาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทิศนา แขมมณี (2558 : 365) ให
ความหมายวา เกม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการให
ผูเรียนเลนตามกติกาและนําเนื้อหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลของการเลนเกมของ
ผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย  ภานุวัฒน จารุนัย พรอมคณะฯ 

(2564 : บทคัดยอ) การพัฒนาทักษะการอานคำศัพทพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีสอนอาน
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แจกลูกสะกดคำรวมกับเกมทางภาษา กรณีศึกษา โรงเรียนบานนาดี ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคำศัพทพื้นฐานกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคำศัพทพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว และ 2) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดานการอานคำศัพทพื้นฐานโดยใชวิธีสอน
อานแจกลูกสะกดคำรวมกับเกมทางภาษา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.56 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.28 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว และสอดคลองกับ ตติยา 
คุณแกว (2553 : บทคัดยอ) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานโดยใชเกมรวมกับแบบฝกทักษะการ
อานสำหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 พบวา 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 

เทากับ 93.18/91.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว 80/80 2. พฤติกรรมการใหความรวมมือในการทำงานของ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอนโดยการใชเกมรวมกับแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 พบวา นักเรียนสวน
ใหญสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค นั่นคือ มีความสนใจในบทเรียน ไมขาดเรียน มีความกระตือรือรนในการ
ทำงาน ใหความรวมมือในการทำงานกลุมเปนอยางดี ทำงานไดเสร็จตามกำหนดเวลา มีการตอบโตระหวางนักเรียน
และครู และไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ในชั้น มีคาเฉลี่ยรอยละเทากับ 100 และรองลงมาคือ เสนอตนเองในการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีคาเฉลี่ยรอยละเทากับ96.6 และมีนักเรียนสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 
ไมลอกการบานเพื่อน และมีความมั่นใจในตนเองมีคาเฉลี่ยรอยละเทากับ 93.33. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูท่ี
เรียนดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุนัชชา ศรีนาม (2564 : บทคัดยอ ) การใชเกมคำศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 4 บานภูบบิด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียน
โดยการใชเกมคำศัพทประกอบการเรียนการสอนมีความสามารถในการอานคำศัพทอยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน 5.64 และคะแนน เฉลี่ยหลังเรียน 8.72 และมีความสามารถในการอานคำศัพทกอนและหลังการใช 

เกมคำศัพทอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา จาก
กลุมตัวอยางนักเรียน จำนวน 27 คน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดย
ใชเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.83, S = 0.43) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูผูสอนมีการจัดสถานท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชเกมประกอบการจัดกิจกรรม ( = 4.93, S = 0.27) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สื่อการสอนสอดคลอง
และเหมาะสมกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.67, S = 0.62) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Hurlock 

(1995 : 145 - 148) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็น เปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยูบนความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยูกั บจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมี
ขออาง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล
ความหมายของขอเท็จจริง ข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณในการทางาน 

สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบท่ีสำคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธ
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จากคนอื่นๆ ก็ได ท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย สายสุดา หลังแดง (2560 : 62) ไดศึกษาผลการใชเกมการศึกษาท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1         

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
ภาษาไทยโดยใชเกมการศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 2.73, S = 0.16) และ ชัญญานุช วงคปญญา 
(2565 : บทคัดยอ) การใชเกมในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่อง คำและชนิดของคำ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
การใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เร่ือง คำและชนิดของคำ จากกลุมตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ยท่ี 4.61 คารอยละ 

92.18 ดังนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอนอยูในระดับความพึงพอใจท่ี มากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 
  จากการวิจัยศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานสะกดคำยาก โดยใชเกมการศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ
ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ ไดดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 คุณครูหัวหนากลุมสาระตางๆ เชน สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร สาระวิทยาศาสตร ท่ีเนื้อหามีความยาก 

นักเรียนอาจจะสนใจนอย สามารถนำเร่ืองเกมการศึกษา มีนโยบาย สงเสริม แนะนำ สนับสนุน ใหครูในกลุมสาระ
ตางๆ นำเกมการศึกษาไปใช เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ 
 คุณครูในกลุมสาระภาษาไทย ท่ีสอนสำหรับนักเรียนที่มีปญหาการเรียนภาษาไทย เชน นักเรียนชาตพิันธุ 
นักเรียนบกพรองดานการเรียนรู สามารถนำเกมการศึกษานี้ไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให
นักเรียนได มีสวนรวม สนใจ สนุกสนาน เขาใจการเรียนรูมากยิ่งข้ึน มีผลสัมฤทธิ์เพิ่ม 

3. ขอเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการใชเกมการศึกษากับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ หรือเนื้อหาในเร่ืองทักษะอ่ืนๆเชน ทักษะการเขียน 

ในกลุมสาระภาษาไทย หรืออาจจะใชเกมกับเนื้อหากลุมสาระอื่นๆ 
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ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
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The Effects of Computer Science Activities for Matthayom 2 Students of Dechapattanayanukul
School
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ดร.กิติชัย  รุจิมงคล 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน ไดเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จำนวน 39 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 1 ชุด 4 กิจกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชขอมูลสถิติ คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2          

มีประสิทธิภาพ 77.12/76.75 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 แลว พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม , วิทยาการคำนวณ  

 

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the effectiveness of Computer 

Science Activities for Matthayom 2 students as the criteria 75/75 2) to compare pre-test and 
posttest score after using Computer Science Activities. The sampling group were 39 students 
of Matthayom 2 of Dechapattanayanuckul School. This research used a Computer Science 
Activities for Matthayom 2 students divided into 4 parts, lesson plan, exam paper as research 
tools. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation.

The results revealed that 1) the effectiveness of Computer Science Activities for 
Matthayom 2 students was 77.12/76.75 and 2) after using a Computer Science Activities, 
posttest score was higher than pre-test score with statistical significance at the level of .01 

Keyword(S) : Activities , Computing Science
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บทนำ 
 การจัดการศึกษาและการเรียนรูควรมีเปาหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยางสมดุล 

มีทักษะจำเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีภาวะผูนำการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมแรงบันดาลใจใหมีชีวิตอยูอยางมีความหมาย การเรียนรูเพื่อบมเพาะความคิด
สรางสรรค ความสามารถในการรังสรรคสิ่งใหมๆ การเรียนรูเพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวม และการ
เรียนรูเพื่อการนำไปปฏิบัติ มุงสรางการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได และ
ดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ท้ังนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มิใชการจดจำเนื้อหาวิชา เนนการเรียนรูท่ีเกิดจากความตองการของผูเรียน
อยางแทจริงและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณตรงและตอยอดความรูนั้นไดดวยตนเอง ผูสอนตองสามารถ
สรางและออกแบบสภาพแวดลอมในการเรียนรูท่ีมีบรรยากาศเก้ือหนุนและเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีเปาหมาย การ
เชื่อมโยงความรูหรือแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรูผานบริบทความเปนจริง และการ
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2561) ไดเปลี่ยน ชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนวิทยาการคำนวณ อยูในสาระเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ          

การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนข้ันตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรู ดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิต จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) จุดประสงคหลักของวิชานี้ จึงมุงเนน ในเร่ืองของการคิดเชิงวิทยาการคำนวณ ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาคน 

โดยมีองคประกอบหลัก แบงเปน 3 สวน ไดแก 1) การคิดเชิงคำนวณอยางเปนระบบ (Computational Thinking) 

ใหผูเรียนสามารถคิดไดเปนข้ันตอน นำการเขียนโปรแกรมมาเปนเครื่องมือในการฝกคิดเปน ข้ันตอน เปนวิธีคิดและ
แกปญหา เชิงวิเคราะห สามารถใชจินตนาการมองปญหาดวยความคิด เชิงนามธรรม ซึ่งจะทำใหเห็นแนวทางในการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและมีลำดับวิธี 2) พื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หรือ 

“การรูดิจิทัล” (Digital Literacy) เปนพื้นฐานการเรยีนรูท่ีสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนยุคใหม หรือ (Digital Natives) 

3) พื้นฐานการรูเทาทันสื่อและขาวสาร (Media and Information Literacy) เปนทักษะ เกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล แยกแยะไดวาขอมูลใดเปนความจริงหรือความ คิดเห็น โดยเฉพาะขอมูลบนสื่อสังคมออนไลน 

การรูเทาทันสื่อยังชวยใหเด็กและเยาวชนบริโภคสื่อเกิดความตระหนักในความสำคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาท่ี
ใชกับสื่อ รูจักเปดรับสื่อ อยางวิเคราะห วิพากษ ประเมินสิ่งท่ีสื่อนำเสนอไดแยกแยะไดวาสิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดไมควรเชื่อ 

ตลอดจนเรียนรูถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร รูกฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปญญาตาง ๆ เพื่อให เด็กและเยาวชนใช
ทางนี้ไดอยางรูเทาทันและปลอดภัย 

 แตปจจุบันสถานการณเรียนการสอนออนไลนภายใตปญหาการแพรระบาดของสถานการณ โควิด 19 

สงผลกระทบตอคนทั่วโลกและประเทศไทย สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะระบบการศึกษา
เพราะสถานศึกษาไมสามารถทำการจัดการเรียนการสอนแบบปกติได อยางไรก็ตาม ในยุคท่ีการสื่อสารไรพรมแดน
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และมีเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทำใหสถานศึกษาหลายแหงสามารถดำเนินการเรียนการ
สอนตอไปได โดยใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนา  เปนระบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน เพื่อใหสามารถดำเนินการเรียนการสอนของตนตอไปได (นงลักษณ อัจนปญญา, 2563) สำหรับประเทศ
ไทยความทาทายในครั้งนี้ไมใชแคการแกไขปญหา การแพรระบาดของสถานการณโควิด 19 เทานั้น แตควรเปนการ 
“เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีกวาเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรูของไทย
จึงไมควรปรับแคกระบวนการเรียนรูในหองเรียน แตตองปรับท้ัง ระบบการเรียนรูท่ีใหสอดคลองกันและเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูของผูเรียน (ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน, 2563) การแพรระบาดของไวรัส กอใหเกิดการปรับตัวเปนฐานวิถีชีวิต
แบบใหม (New Normal) การปรับใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนมาใชเพื่อใหการเรียนรูเกิดความตอเนื่อง 
การเรียนการสอนแบบออนไลนมีองคประกอบ สำคัญ ไดแก ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู รูปแบบการ
เรียนการสอนมีหลายวิธีท่ีจะทำใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันได การพิจารณาองคประกอบและรูปแบบท่ี
สอดคลอง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผูเรียนจะนำไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีสำหรับ การจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิทยา วาโย, 2563) 

 จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูในปจจุบัน นอกจากครูจะเปนผูบรรยายในชั้นเรียนแลว ก็มีกิจกรรม
อีกหลากหลายรูปแบบที่ไดนำมาจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู ของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนเปน
สำคัญ โดยใหผูเรียนเปนผูทำกิจกรรม เชน การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัย มีความเหน็วาการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู สามารถชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรูของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ในฐานะท่ี
ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ไดสังเกตจากการตอบ
คำถามจากใบงานของนักเรียนพบวาสวนใหญ ตอบตามหนังสือเรียนและเนื้อหาท่ีเรียนมา ไมมีความแตกตาง แปลก
ใหมในดานความหลากหลายทางความคิด การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณใหกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งจัดอยูในกลุมอายุชวงวัยรุน ใหเกิดการดึงดูดความสนใจ มีแรงกระตุนใหเกิดทักษะ
การคิดเชิงคำนวณท่ีหลากหลาย จึงจำเปนตองสงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมในการลงมือฝกปฏิบัติ  ผูวิจัยมีความ
สนใจการศึกษาชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อนำมาใชพัฒนาผูเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ใหกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งชุด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเปนนวัตกรรมที่มีความเหมาะสม เพราะเปนชุดกิจกรรมสื่อประสมที่มี  การจัดระบบ
เนื้อหาสาระที่มีความสอดคลองกัน และเปนนวัตกรรมท่ีมีคุณคาตอการเพิ่มคุณภาพในการเรียน การสอน เราความ
สนใจของผูเรียน โดยเปนรูปแบบชุดกิจกรรมมีชีวิตท่ีสรางข้ึนดวยเว็บไซต Live Worksheets ซึ่งเปนเว็บไซตสำหรับ
สรางใบงานมีชีวิต ใหนักเรียนเขามาทำใบงานออนไลนที่สามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง จำนวน 4 กิจกรรม 

ประกอบดวย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย แนวคิดเชิงคำนวณ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร และ
การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ซึ่งถานักเรียนไดรับการฝกทักษะควบคูไปกับการเรียนในเนื้อหา ก็จะสามารถทำให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน เปนไปตามกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดด (Thorndike) 

กฎนี้กลาวถึงการสรางความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตองโดยการฝกหัดกระทำ 
ซ้ำบอย ๆ ยอมทำใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณในรูปแบบใบงานมีชีวิต
ใหเกิดความนาสนใจ สนุกคิดกับวิทยาการคำนวณ โดยผูวิจัยหวังวา ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ
ที่สรางขึ้นจะชวยพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรูวิทยาการคำนวณของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนท่ีสูงข้ึน และสามารถนำแนวทางไปใชในการศึกษาวิทยาการคำนวณในระดับสูงตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

  

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จำนวน 

540 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จำนวน 39 คน 

โดยเลือกแบบเจาะจง  

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณตามข้ันตอนตอไปนี้  
1. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูทางดานวิทยาการคำนวณจาก ตำรา วารสาร เอกสาร 

และรายงานผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เทคนิควิธีการและหลักการท่ีจะสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ ตลอดจนหา
ความรูจากการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญในดานความคิดสรางสรรคดานสื่อการสอนการสรางชุดกิจกรรม  ตลอดจน
ผูสอนท่ีมีประสบการณในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ  

 

ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง 
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชชุดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
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2. สรางชุดกิจกรรม 1 ชุด จำนวน 4 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมออกแบบใหมีเนื้อหาสอดคลองตามกฎ
แหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดด (Thorndike) กฎนี้กลาวถึงการสรางความม่ันคงของการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีถูกตองโดยการฝกหัดกระทำซ้ำบอย ๆ ยอมทำใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทน
ถาวร โดยแตละกิจกรรมประกอบดวย ชื่อกิจกรรม แนวคิดในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค เวลาท่ีใช สื่อท่ีใช วิธีการ
ดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลชุดกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมประกอบดวย  

กิจกรรมท่ี 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  

กิจกรรมท่ี 2 การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ 

กิจกรรมท่ี 3 หลักการทำงานของระบบคอบพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 4 การใชภาษา Python 

3. นำชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและ ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบ 

ความถูกตองเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม 

4. ดำเนินการปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

5. นำชุดกิจกรรมฉบับปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง กอนนำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน 

การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนดังน้ี  

 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร ไดแก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณจากเอกสาร ตำรา 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต  

 3. สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและตัวชี้วัดเพื่อออกขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด 

 4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 50 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด เพื่อใชจริงจำนวน 30 ขอ โดยมีเกณฑการตรวจใหคะแนน 

คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 คำตอบ ได 0 คะแนน 

 5. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคการเรียนรู ความถูกตอง ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง IOC โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบขอนั้นสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบขอนั้นสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบขอนั้นไมสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
 6. นำผลการประเมินความสอดคลองดังกลาวขางตน มาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบเปนรายขอ 

(IOC) โดยเลือกขอสอบแตละขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง .67 ถึง 1.00 ไปใช ซึ่งมีขอสอบท่ีคัดเลือกไว 50 ขอ 
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 7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง และผานการ
เรียนเนื้อหาเร่ืองนี้มาแลว เพื่อนำไปหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอ โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหแบบทดสอบ  

 8. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีคัดเลือกไวจำนวน 30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเรียนเร่ืองนี้
มาแลวที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการคำนวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร –           

ริชารดสัน (Kuder – Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.82  

   9. จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ เปนขอสอบฉบับสมบูรณท่ีมีคุณภาพไปใชกับนักเรียนรายเด่ียว แบบกลุม ภาคสนามและ
กลุมตัวอยาง 
 

ผล/สรุปผล 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ตามเกณฑ 75/75 กับนักเรียนจำนวน 39 คน  

รอยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทำแบบทดสอบ 

หลังเรียนแตละกิจกรรมการเรียนร ู

รอยละคะแนน
ทดสอบ 

หลังเรียน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมที่ 4 
76.75 

77.44 78.72 78.46 73.85 

รวมเฉลี่ย 4 กิจกรรมรอยละ 77.12 

E1/E2 = 77.12/76.75 

จากตารางที่ 1 พบวาชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล มีประสิทธิภาพเทากับ 77.12/76.75 เปนไปตามเกณฑ ท่ีกำหนด 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

N คะแนนเต็ม x  ..DS  D  2D  t 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

39 

39 

30 

30 

9.05 

23.03 

2.60 

1.35 

545 7,961 28.96** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตาราง พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล กอนการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ย 

9.05 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.60 สวนหลังการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย 23.03 คะแนน 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 มีผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 

545 และผลรวมกำลังสองของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละตัวเทากับ 7,961 เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรู พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัย เร่ือง ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
1. ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 77.12/76.75 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว หมายความวา 
นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จำนวน 39 คน สามารถทำคะแนนหรือตอบคำถาม
แบบฝกทักษะในกิจกรรมระหวางเรียนรวมทั้ง 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 77.12 และสามารถทำคะแนน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 76.75 ท้ังนี้เปนเพราะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนจะกำหนดหนวยการเรียน ขอบขายเนื้อหา
ยอยและจุดประสงคการเรียนรูของการเรียน จึงทำใหเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรูที่กำหนดขึ้นในครั้งนี้            
มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู เนื้อหามีการเรียงลำดับความยากงาย และท่ีสำคัญ กอนนำ
ชุดกิจกรรมไปทดลองใชจริงกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ผูวิจัยไดนำชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนนำเสนอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ และนำไปทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมกอนปรับปรุงแกไข
และนำไปใชจริง จึงทำใหชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของนิภาพร นครภักดี (2562) ไดศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคาเฉลี่ยคะแนน
การทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยทดสอบกอนเรียน และสอดคลองกับจันทรนภา รอดพน (2550) ไดทําการศึกษา
ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุธิดา แวหะยี (2562) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุมสาระการ
เรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับ ลอเรนซและ เฮเดน (1972) ไดศึกษาการใชแบบฝกเสริมทักษะกับนักเรียนเกรด 

1-3 จำนวน 87 คน พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังทำแบบฝกมากกวา
คะแนนกอนทำแบบฝก และนักเรียนสามารถทำขอสอบหลังจากการทำ แบบฝกไดอยางถูกตองเฉลี่ยรอยละ 98.80 

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การดำเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชา
วิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำมาใชในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน โดยนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาทักษะการคิดดานวิทยาการคำนวณ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สงผลใหนักเรียนรักใน
การเรียนวิชาวิทยาการคำนวณและเรียนรูอยางมี ความสุข จึงเหมาะสมที่จะนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี  

1. จากผลการวิจัยพบวา ในการจัดการเรียนการสอนดวย ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนร ูวิชาวิทยาการคำนวณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จะใหผลดีและประสบความสำเร็จในการเรียนรูไดนั้น 

ครูผูสอนตองกระตุนใหนักเรียนฝกการคิดแกปญหา เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนควรทำความเขาใจกับ ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการ
คำนวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เวลาการ
สรางบรรยากาศในการเรียนรู เพื่อกระตุนความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน 

3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ครูผูสอนควรจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เนนใหผูเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรู
ดวยตนเองเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามข้ันตอนนั้น ๆ ตามศักยภาพของตนเอง 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการสรางชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อเปนการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิทยาการคำนวณรวมกับการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 
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ผลการจัดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ดวยเทคนิค KWDL รวมกับ
การใชแผนภาพ ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหา สำหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางรักษ 
 
THE EFFECT OF LEARNING ON ADDITION SUBTRACTION MULTIPLICATION
AND DIVISION PROBLEM USING KWDL TECHNIQUE WITH DIAGRAM METHOD 
ON MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM-SOLVING 
SKILLS FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS AT BANNBANGRAK SCHOOL
 

ผูวิจัย   อาซีเยาะห  ปริงทอง 

   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

รวมกับการใชแผนภาพ กับเกณฑรอยละ 60 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องโจทย
ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

รวมกับการใชแผนภาพ กับเกณฑรอยละ 60 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบานบางรักษ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
จำนวน 25 คน จากประชากร โดยทำการทดลองนอกเวลาเรียนปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ไมต่ำกวาเกณฑ

รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ 

หารระคน ไมต่ำกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 
คำสำคัญ : ผลการจัดการเรียนรู, เทคนิค KWDL, ผลสัมฤทธิ์ 
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to compare academic achievement in mathematics 

The problem of addition, subtraction, multiplication, and division of Prathomsuksa 4 students 
who received learning management with KWDL technique together with the use of diagrams. 
with 60 percent criteria 2) to compare skills in solving math problems The problem of addition, 
subtraction, multiplication, and division of Prathomsuksa 4 students who received learning 
management with KWDL technique together with the use of diagrams. with a criterion of 60 
percent 3) to study the satisfaction of students towards the management of mathematics 
learning the problem of addition, subtraction, multiplication, and division of Prathomsuksa 4 
students who received learning management with KWDL technique together with the use of 
diagrams. The sample group used in this research was Prathomsuksa 4 students studying in the 
first semester of the academic year 2022 at BannBangrak School. Koh Samui District Surat 
Thani Province, 25 peoples from the population by experimenting outside normal school hours. 
The research instruments were the Mathematics Learning Management Plan using KWDL
technique together with the use of diagrams. On the problem of addition, subtraction, 
multiplication, and division of people, a test to measure learning achievement in mathematics. 
A test to measure skills in solving math problems. Questionnaire on student satisfaction with 
learning management in mathematics 

The results showed that 1) the learning achievement of the problem of addition, 
subtraction, multiplication, and division problems was not less than 60% with statistical 
significance at the .05 level: 2) problem solving skills on addition problems. Subtract, 
multiply and divide between people not less than 60 percent with statistical significance at 
the .05 level. 3) The students' satisfaction with learning management in mathematics. Overall, 
it is at a high level.

Keyword : The effect of learning, Learning management with KWDL, Achievement
 
บทนำ 

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรูที่มีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนา
ความคิดของมนุษย ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา
หรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผนตัดสินใจแกปญหาและนำไปใชในชีวิตประจำวันได
อยางเหมาะสมและยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึง
เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

จากสภาพการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในระดับชั ้นประถมศึกษาที่ผานมา พบวายังไมประสบ
ความสำเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวา
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรมีแนวโนมลดลง จำเปนตองปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหกลับมา
อยูในระดับมาตรฐานเดิม โดยผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อที่จะเปนพื้น
ฐานความรูคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จาก
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานบางรักษ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา สาเหตุท่ีทำใหผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนเรื่องโจทยปญหาต่ำ เนื่องมาจากนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไมได นักเรียนไมเขาใจโจทย แปล
ความหมายจากโจทยไมได บอกสิ่งที่โจทยตองการทราบไมได ขาดการคิดอยางมีเหตุผลและขาดการคิดอยางเปน
ระบบ ซึ่งปญหาดังกลาวครูผูสอนจะตองศึกษาและหาแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรี ยนใหมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน และชวยใหการจัดการเรียนรูในระดับชั้นตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคนิค KWDL มาใชเปนแนวทางในการชวย
เสริมสรางและพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งเทคนิค KWDL นั้นเปนเทคนิคการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนสงเสริมความสามารถของผูเรียนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยมีวิธีการท่ีใหผูเรียนไดชวยเหลือ
กันในการเรียนรูและการหาคำตอบรวมกัน จากโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีกำหนดใหได (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552) 

การแกโจทยปญหาโดยอาศัยแผนภาพ หากครูสามารถทำใหนักเรียนเขาใจในวิธีการวิเคราะหโจทยปญหาไดโดยไม
ตองจำ จะทำใหนักเรียนเกิดความสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร และรักในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน การ
ใชภาพวาด หรือการใชแผนภาพเขามาชวยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรู
อยางหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะสามารถใชสมองในการเรียนรูท้ังสองซีก (สมศักดิ ภูวิภาดาวรรธน, 2544) ทางผูวิจัยเห็นวา
การสอนทักษะการแกโจทยปญหานั้นควรแนะนำใหผูเรียนคนหาความสัมพันธของโจทยปญหา โดยการวาดรูป
ออกมาเปนแผนผังความคิดหรือการใชแผนภาพ และในระดับประถมศึกษาโดยธรรมชาติของเด็กแลว จะมี
ความชอบในการวาดภาพ หากเรานำสิ่งท่ีผูเรียนชอบหรือสิ่งท่ีผูเรียนสนใจมาเปนสวนประกอบในการเรียนการสอน 

จะเปนการชวยพัฒนาทักษะในดานการเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้น และทำใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไมเกิด
ความกลัว และทำใหนักเรียนคิดวาการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรเปนเร่ืองสนุกและไมนาเบ่ือ 

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ครูผูสอนจำเปนตองเปลี่ยนเทคนิคการสอน ซึ่งเทคนิคการ
สอนที่นำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนฝกคิด
วิเคราะหโจทยปญหาอยางเปนข้ันตอนละเอียด ทำใหนักเรียนทำความเขาใจโจทยปญหาไดอยางชัดเจน หาวิธีการ
แกปญหาไดอยางหลากหลาย และผูวิจัยไดนำยุทธวิธีการใชแผนภาพมารวมดวย เพราะเปนวิธีการท่ีสามารถทำให
วิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนนามธรรมออกมาเปนรูปธรรมสงผลใหนักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธของโจทยแตละ
ขอได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพเรื่องโจทยปญหาการบวก 

ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรวาไมต่ำกวา
เกณฑที่กำหนดไวหรือไม ชวยพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ได
หรือไม รวมท้ังเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ กับเกณฑ
รอยละ 60 
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ กับเกณฑรอยละ 60 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับ
การใชแผนภาพ 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ 

ตัวแปรตาม ไดแก 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณหารระคน 

2. ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใช
แผนภาพ เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ไมต่ำกวาเกณฑรอยละ 60 

2. ทักษะการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ไมต่ำกวาเกณฑรอยละ 60 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 

หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ 

อยูในระดับมาก 

 
วิธีการวิจัย 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่องโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ผูวิจัยดำเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ข้ันเตรียม 

  1) ศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร สาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากคูมือครูการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อกำหนดขอบเขตการนำเสนอ
เนื้อหา 
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2) ศึกษาเนื ้อหาสาระความรู เรื ่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 จากคูมือการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค 

KWDL รวมกับการใชแผนภาพ 

1.2 ข้ันสราง 
1) กำหนดเนื้อหาตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู ไดจำนวน 3 เร่ือง พรอมกำหนดชั่วโมงท่ีใชสอน

ในแตละเร่ือง ดังนี้ 
(1) ทบทวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ จำนวน 1 ชั่วโมง 
(2) ทบทวนการแกโจทยปญหาการคูณ หาร จำนวน 1 ชั่วโมง 
(3) การแกโจทยปญหาการบวก ลบคูณ หารระคน จำนวน 7 ชั่วโมง 

2) กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลางตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ท่ีกำหนดไว 

3) ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู จากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
4) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง จำนวน 9 แผน  

1.3 ข้ันปรับปรุงคุณภาพ 

1) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน พรอมท้ังสื่อการเรียนรูท่ีกำหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
คือ แบบฝกทักษะ เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และแกไขภาษาใน
การสื่อสาร 

2) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับแก ตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของภาษา ความ
สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา โดยเคร่ืองมือในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูเปนแบบประเมินความคิดเห็น
มาตราสวนประมาณคา ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง เนื้อหาการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการสอน เหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง เนื้อหาการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการสอน เหมาะสมมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เนื้อหาการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการสอน เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เนื้อหาการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการสอน เหมาะสมนอย 

ระดับ 1 หมายถึง เนื้อหาการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการสอน เหมาะสมนอยท่ีสุด 

  3) วิเคราะหคุณภาพ โดยนำความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ
ท้ัง 3 ทาน มาหาคาเฉลี่ย และแปลความหมายของคะแนน เปนรายขอ คุณภาพแตละขอตองมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.50 โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมี ความเหมาะสมมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมี ความเหมาะสมมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมี ความเหมาะสมปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมี ความเหมาะสมนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมี ความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

4) วิเคราะหคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู  
5) นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับข้ันตอนการ

จัดการเรียนรูใหมีความชัดเจนและดานความถูกตองของภาษาเรียบรอยแลวนำ ไปทดลองใช (Try-Out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบางรักษ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 10 คน 

เพื่อหาขอบกพรองในการใชภาษาความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาท่ีกำหนด 

6) นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูใหมีความชัดเจน
และดานความถูกตองของภาษาเรียบรอยแลวไปใชในการทดลอง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยไดดำเนินการสรางข้ึนตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร หลักสูตร สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตัวชี้วัด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของคูมือครู
และหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หนวยการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อท่ีจะไดแนวทางสรางแบบทดสอบท่ีจะนำไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2.2 ดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ 

คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ใหสอดคลองกับเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ 

2.3 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สรางขึ ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา ความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูและระดับพฤติกรรม 

ท่ีมุงวัดจากนักเรียน ซึ่งวิจัยนี้ใชระดับความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตรของ Wilson รวมถึงความชัดเจนของ
ภาษาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนท่ีสรางข้ึน  

2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่แกไขตามขอเสนอแนะจากอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดย
ใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ซึ่งผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหคะแนนตาม
เกณฑ ดังนี้ 

+1 สำหรับขอสอบท่ีแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

  0 สำหรับขอสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

 -1 สำหรับขอสอบท่ีแนใจวาไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

เกณฑการยอมรับคุณภาพของแตละขอคำถาม คือ คาดัชนีความสอดคลองตองมีคามากกวาหรือเทากับ 

0.50 ข้ึนไป ถือวาขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นใชได 

2.5 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
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2.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบานปลายแหลม อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และไดผานการเรียน เรื่องโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน มาแลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2.7 นำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอ และคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นโดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder -Richardson)  

2.8 ตรวจทานอีกครั้ง แลวจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานการแกไขสมบูรณแลว เพื่อ
นำไปใชในการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับกลุมตัวอยาง และมีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบ
ผิดได 0 คะแนน 

2.9 นำผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการทดสอบทีสำหรับตัวอยางหนึ่งกลุม (One sample t-test) 

3. แบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื ่องโจทยปญหาการบวกลบ คูณ หารระคน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ผูวิจัยดำเนินการสรางข้ึนตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสาร หลักสูตร สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตัวชี้วัด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ คูมือครู
และหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หนวยการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อท่ีจะไดแนวทางสรางแบบทดสอบท่ีจะนำไปวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

3.2 ดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทย
ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหสอดคลองกับเนื ้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู เพื่อใชวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน ซึ่งเปนขอสอบแบบ
อัตนัย จำนวน 15 ขอ 

3.3 นำแบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตรที่สรางขึ ้นเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา ความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู
และระดับพฤติกรรมที่มุงวัด ซึ่งวิจัยนี้ใชระดับความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตรของ Wilson รวมถึงความ
ชัดเจนของภาษาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนท่ีสรางข้ึน  

3.4 นำแบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตรท่ีแกไขตามขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชดัชนีความ
สอดคลอง ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

+1 สำหรับขอสอบท่ีแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

 0 สำหรับขอสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

-1 สำหรับขอสอบท่ีแนใจวาไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมท่ีวัด 

เกณฑการยอมรับคุณภาพของแตละขอคำถาม คือ คาดัชนีความสอดคลองตองมีคามากกวาหรือเทากับ 

0.50 ข้ึนไป ถือวาขอสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นใชได  
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3.5 นำแบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร ที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบานปลายแหลม จังหวัดสุราษฎรธานี 
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

3.6 นำคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอและคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

3.7 ตรวจทานอีกครั้ง แลวจัดทำแบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรฉบับจริง เพื่อ
นำไปใชในการวัดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกับกลุมตัวอยาง และมีเกณฑการใหคะแนน 

3.8 นำผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการทดสอบทีสำหรับตัวอยางหนึ่งกลุม 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL รวมกับการ
ใชแผนภาพ เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน 3 ระดับ            

มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 ศึกษาตำรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเปนแนวทาง

ในการกำหนดตัวชี ้วัดและวิธีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะห
โครงสรางประเด็นท่ีตองการวัดใหเหมาะสมกับความรูและวัยของผูเรียนและวิเคราะหเนื้อหา โดยสรางขอคำถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

4.2 สรางขอคำถามใหครอบคลุมประเด็นคำตอบ ไดแก ดานบรรยากาศ การจัดการ และดานประโยชนท่ี
ไดรับ ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไข 

4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค  

KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และกำหนดคะแนนเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ ตามวิธีการของ Likert จำนวน 20 ขอ ตองการจริง 15 ขอ โดยกำหนดคาระดับความพึง
พอใจและความหมาย ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

ระดับท่ี 2 ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี 3 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

4.4 จากนั้นนำแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความครอบคลุม
และความเหมาะสมของขอคำถาม และปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

4.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ท่ีสรางข้ึนเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชและการประเมินที่ถูกตอง แลวนำ มาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ กำหนดเกณฑ ดังนี้ 

  +1 สำหรับขอคำถามท่ีสอดคลองกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู 
  0 สำหรับขอคำถามท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู 
 -1 สำหรับขอคำถามท่ีไมสอดคลองกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู 
4.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไปสอบถามกับกลุม

ตัวอยาง จากนั้นนำผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคารอยละ 
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สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 60 จากการทำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยเทคนิค KWDL รวมกับการ ใชแผนภาพ พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 66.8 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไมต่ำกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัย.05  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 60 จากการทำ
แบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียน เรื่อง โจทยปญหาการ บวก ลบ คูณ หารระคน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใช แผนภาพ พบวาคะแนนทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 67.5 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไมต่ำกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ นัย.05  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ดวยเทคนิค KWDL รวมกับ การใชแผนภาพ พบวา 
ระดับ 3 ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.8 ของจำนวน กลุมตัวอยางระดับ 2 ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 30 ของจำนวนกลุมตัวอยาง และระดับ 1 ความพึงพอใจในระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.2 

ของจำนวนกลุมตัวอยาง แสดงวาโดย ภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยเทคนิค 

KWDL รวมกับการใชแผนภาพ อยูในระดับมาก  

 

การอภิปรายผล  
ผลการวิจัย พบวา  

1. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 ที่เรียนดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่อง โจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมต่ำกวาเกณฑ รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวขอ 1 ท้ังนี้เนื่อง ในจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 

KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนน ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลายตาม
ขั้นตอน พรอมใหเหตุผลประกอบอยางชัดเจน และไดกระตุน ใหนักเรียนไดทำความเขาใจโจทยปญหากอนเปน
อันดับแรก แลวเชื่อมโยงไปสูการหาคำตอบท่ีถูกตองโดยการใหนักเรียนสรางรองรอยทางความคิดของนักเรียนจาก
โจทยปญหามาสูการวาดแผนภาพตามท่ีนักเรียนเขาใจ การใหนักเรียนวาดแผนภาพตามท่ีนักเรียนเขาใจ หรือตาม
สถานการณของโจทยปญหานั้น มีสวนชวยใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเขาใจโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
เนื่องจากภาพวาดจะชวยใหนักเรียนมองเห็นสิ่งท่ีอยูในโจทยสิ่งท่ีโจทยกำหนด สิ่งท่ีโจทยตองการทราบ และความสัมพันธ
ของขอมูลในโจทยปญหานั้น ๆ ซึ่งเปนแผนภาพท่ีนักเรียนวาดข้ึนมาเองจากความเขา ใจ  
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จากที่กลาวมาขางตน จะพบวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เปนประโยชน
กับผูเรียนเปนอยางมากทำใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสงผลโดยตรงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา รัตนวงศ (2554) ทำการวิจัยเรือ่งการ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และการ
จัดการเรียนรูตามแนว สสวท. ผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูเรื่องการหารของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

KWDL สูงกวา ผลการเรียนตามแนว สสวท. และยังสอดคลองกับโชติ จันทรวัง (2547) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องผล
การใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพในการเรียน การสอนคณิตศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ดวยแผนภาพของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัย พบวา นัก เรียนเตรียมทหารกลุมท่ีไดรับการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรผานเกณฑท่ีกำหนดคือไมต่ำกวารอยละ 70 

และยังสอดคลองกับกานดา วิทยา (2556) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการแก
โจทยปญหาการบวก ลบ จำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางริ้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ท่ีเรียนซอมเสริมโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค
การวาดรูปบารโมเดล พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบารโมเดล หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย สำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.01  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่อง โจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน มีทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไมต่ำกวา เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวขอ 2 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

รวมกับการใชแผนภาพ เปนเทคนิคที่สามารถพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเปนการชวยฝกใหนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตัวเองออกมาในรูปแบบของการวาด
แผนภาพ ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเปนเทคนิคที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของผูสอนใหดียิ่งข้ึน 

และสงผลใหนักเรียนมีความรูเกิดความคิดรวบยอดและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนสามารถ
ทำโจทยปญหาไดอยางงาย ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของสุกัญญา บุญนอย (2556) ไดทำวิจัย เร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนแบบรวมมือเทคนิค KWDL กับการจัดการเรียนรูตามแนว สสวท. ที่มีตอความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจิราภรณ ชุมไธสง (2550) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรการบวก การลบ ท่ีใชแผนภาพเปนสื่อในการวิเคราะหโจทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2 พบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก การลบ หลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะสูงกวา
กอนเรียนดวยแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.1 และยังสอดคลองกับณัฐนันท แสน
เรือน (2556) การศึกษาคนควาเพื่อศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ผลการศึกษาพบวา คะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 82.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 
คือ รอยละ 65 และนักเรียนทุกคนผานเกณฑ  
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยเทคนิค KWDLรวมกับการใชแผนภาพ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง         
กับสมมติฐานท่ีต้ังไวในขอท่ี 3 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพสงเสริม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู โดยนักเรียนไดลงมือปฏิบติัดวยตนเองไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ซึ่งแตกตางจาการเรียนรู
โดยปกติท่ัวไปท่ีมีครูเปนผูสอนและมีนักเรียนเปนผูฟงไมไดมีสวนรวมกับเพื่อน ๆ ในหองเรียน และเปนการจัดการ
เรียนรูท่ีฝกกระบวนการคิดแกปญหานักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของโสภาวดี 

ทาประเสริฐ (2555, หนา 65-66) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ
แกปญหาดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยการใชกระบวนการแกปญหาดวยเทคนิค KWDL อยูในระดับ ต่ำกวารอยละ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนในระดับพึงพอใจมาก  

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ชวยใหนักเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีข้ึน แตอาจตองใชเวลาในการสอนให
มากกวานี้ สำหรับความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ โดยภาพรวม
อยใูนระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพทำ ใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดีข้ึน 

ดังนั้น ครูผูสอนควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและธรรมชาติของสาระการเรียนรูท่ีทำให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืนผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและเรียนรูไดอยางมีความสุข  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเกิด
ความรู ความเขาใจในขั้นตอนการเขารวมกิจกรรม เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตองไมเกิด  ปญหาในขณะปฏิบัตกิิจกรรม 

เชน การนำเสนอบทเรียนท้ังชั้นเรียน การเรียนกลุมยอย การทดสอบยอยตาง ๆ เปนตน  

3. ครูผูสอนควรมีการศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใช แผนภาพ ใหเขาใจ
กอนนำไปใช มีการสงเสริมและเนนย้ำใหนักเรียนไดนำความรูเรื่อง การแกโจทย ปญหาตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ ไปใชในชีวิตประจำวัน  

4. ในชั่วโมงแรกๆ ของกิจกรรมการเรียนรูประมาณ 4 - 5 แผน ครูควรสอนและเสนอตัวอยางการวิเคราะห
โจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL มาใชในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหนักเรียนดูแตละขั้นตอนใหชัดเจนและ
คอยใหคำปรึกษาจนกวานักเรียนจะเขาใจ และสามารถทำไดดวยตนเอง  
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป  
1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL 

รวมกับการใชแผนภาพในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ  

2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาท่ีคณิตศาสตรท่ีใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน เชน วิธีแกปญหาตามข้ันตอนของโพลยา  
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Participation in the performance of administrators and teachers in Sakon Nakhon 
Technical CollegeSakon Nakhon Province
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ABSTRACT
The purposes of this research research subject Participation in the performance of 

administrators and teachers in Sakon Nakhon Technical CollegeSakon Nakhon Province The 
objectives were 1) to study the participation of administrators and teachers in Sakon Nakhon 
Technical College. 2) To know the results of the comparison of opinions on the participation 
of administrators and teachers in Sakon Nakhon Technical College. Sakon Nakhon Province 
Classified by gender, age, education level work experience The population used in the study 
was School administrators and teachers in Sakon Nakhon Technical College The samples 
used in the research were School administrators and teachers in Sakon Nakhon Technical 
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College The sample size was determined using the tables of Krejcie and Morgan (1970, pp. 
607-610). A total of 136 people were sampled. The instrument used in the research was an 
estimation scale questionnaire. Analyzing the sentiment (Reliability) of the questionnaire by 
using Cronbach's Alpha coefficient method, Mean, standard deviation, t-tes, F-test, with 
statistical significance at the 0.05 level.

The study indicated that Expectations of Educational Personnel on the Use of Good 
Governance of Administrators of Sakon Nakhon Technical College. Sakon nakonn Overall, 
the list was at a high level. When considering each aspect, it was found that the level was 
high in all aspects. The highest mean is Main Transparency Second is the rule of law. The 
moral Main responsibilities The principle of participation. The least average side is the main 
value. The results of data analysis to compare the opinions of personnel toward the 
expectation of personnel on the use of good governance principles of administrators of Sakon 
Nakhon Technical College. Sakon nakonn Overall, no difference. When considering each of 
the moral. And the main aspects of transparency. There was a statistically significant 
difference at .05 level. The principle of participation. Main responsibilities And the main 
value. Management is no different.

The results showed that Opinions on participation in the performance of school 
administrators and teachers in Sakon Nakhon Technical College Sakon Nakhon Province 
Overall, it's at a high level. when considering each aspect found that it was at a high level in 
every aspect. The aspect with the highest mean was decision-making, followed by receiving 
benefits and evaluation, while the aspect with the least mean was execution.

Key Word : Participation , School administrators , Teachers 
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TEACHER’S SATISFACTIONS WITH AN ACADEMIC ADMINISTRATION TOWARDS 
SCHOOL ACCORDING TO NEW NORMAL LIFE IN NONGYASAI DISTRICT OF THE 
PRIMARY EDUCATIONAL SUPHANBURI SERVICE AREA OFFICE 3
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Abstract
The objective of this research was to study the level of satisfaction. and to compare 

the educational level of teachers' satisfaction with the school's academic administration 
under the new lifestyle in Nong Ya Sai District Suphanburi Primary Educational Service 
Area District Office 3 . Classify different personal data.  This is a quantitative research. The 
population is teachers in Nong Ya Sai District. Suphanburi Primary Educational Service 
Area District Office 3 Academic Year 2022. There are 23 schools affiliated with a total of 
199 teachers. Number of people 133 stratified sampling Use the exam as a tool for collecting 
information, having value The confidence of the questionnaire was 0.86, the IOC value was 
1 . 0 0 . The statistics used for data analysis were frequency, hundred. each mean, standard 
deviation Compare differences with t-test and F-test.

The results showed that most of the respondents were female and have experience in 
Working not more than 10 years, there is a level of satisfaction of teachers with the school's 
academic administration according to New normal life life in Nong Ya Sai District 
Suphanburi Primary Educational Service Area District Office 3 Overall, there isSatisfaction 
was at a high level ( =4.27) and was at a high level in all aspects. Sorted by average, the 
aspect with the highest average was the aspect of evaluation and comparison of learning 
outcomes (  =4.42), followed by the development of the learning process ( =4.32), and 
the development of the educational institution curriculum (  =4.30) and the aspect with the 
lowest average level was the development of innovative media and educational technology 
(  = 4.27). The results of comparing the level of teachers' satisfaction towards the school's 
academic administration under the new way of life. in Nong Ya Sai District Suphanburi 
Primary Educational Service Area District Office 3 by gender and work experience found 
that teachers with sex and different work experiences Satisfied with the school's academic 
administration according to New normal life in Nong Ya Sai District Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office 3 differed at the level of statistical significance of 0.05.

 

Keyword (s) : Satisfaction, Teachers, Academic administration, New Normal 
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ACADEMIC ADMINISTRATION WITH TEACHER PARTICIPATION SCHOOL IN 
NAVASIRINAKHARIN CONSORTIUM UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE BANGKOK 2
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Abstract
This research is a quantitative research. Objectives 1) to study academic 

administration with teacher participation school in Navasirinakharin consortium under the 
secondary educational service area office bangkok 2 2) to compare academic administration 
with teacher participation school in Navasirinakharin consortium under the secondary 
educational service area office bangkok 2 classified by gender, age, educational level and 
work experience. The sample consisted of 289 school teachers in Navasirinakharin 
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consortium. The samples were calculated using Taro Yamane's formula. Data were collected 
using a questionnaire. The correctness of the questionnaire content was checked by experts. 
The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test and F-test (One Way ANOVA).

The results of the research showed that 1) the overall academic administration with 
teacher participation was at a high level. The mean was 4.18 when classified by aspect. The 
averages were in the following order: (1) organizing activities to promote academic work (2) 
creating curriculum for educational institutions (3) using learning resources (4) producing 
and using teaching aids and (5) learning measurement and evaluation 2) Teachers with 
different gender personal characteristics had academic administration with teacher 
participation in Navasirinakharin consortium.

Key Words : academic administration , teacher participation
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การบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 

 

School administration during the COVID-19 situation of educational institutions under 
the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2.
 
ผูวิจัย    จีระศักด์ิ  บัวเนี่ยว 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

ดร.ตอศักด์ิ  บุญเสือ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 และ  2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารในชวง
สถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น ( Survey Research)         

กับกลุมตัวอยางผูบริหารและครูของของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต  2

จำนวน จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สำหรับสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา t-test 

ผลการวิจัย พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารในชวงสถานการณโควิด -19 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดย
รวมอยูในระดับมาก สวนผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2

โดยรวมไมแตกตางกัน 

 
ความสำคัญ : การบริหารสถานศึกษา,สถานการณโควิด  
 
ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study the administrative condition during 
the COVID-19 situation. of educational institutions under Chumphon Primary Educational 
Service Area Office 2 and 2) to compare administrative conditions during the COVID-19
situation. of educational institutions under Chumphon Primary Educational Service Area 
Office 2 according to the opinions of school administrators and teachers. By using a 
quantitative research method, opinion survey with a sample of 148 administrators and 
teachers of educational institutions under the Chumphon Primary Educational Service Area 
Office 2, totaling 148 people. The confidence value was 0.91 for the statistics used in the 
analysis, i.e. percentage, mean, standard deviation and t-test.
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The results of the research revealed that there was a level of opinion towards 
management during the COVID-19 situation. of educational institutions under the Chumphon 
Khet Primary Educational Service Area Office 2 According to the opinions of the school 
administrators and teachers as a whole, it was at a high level. As for the hypothesis testing 
results, it was found that school administrators and teachers had their opinions on the 
administrative condition during the COVID-19 situation. of educational institutions under the 
Chumphon Khet Primary Educational Service Area Office 2 overall is no different

Keywords : School administration, Covid situation
 

บทนำ 
 โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงมากในการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ประกอบดวยผูคน
จำนวนมาก ไดแก นักเรียน ครูหรือผูดูแลนักเรียนและผูปกครองอยูรวมกัน จึงมีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของ
เชื้อไวรัสไดงายถาหากจัดการไมดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดำเนินการจัดตั้งศูนยเฉพาะ
กิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโรค COVID-19 และมีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียน 

หากยังมีการแพรระบาดที่ตอเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการ จัดการเรียนการสอนออนไลนเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ   

ซึ่งจะเปนการเรียนผาน DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภและรวบรวมสื่อ  

การเรียนรูออนไลนใน OBEC Content Centerชุดโปรแกรมและแพลตฟอรมการเรียนรูครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เชน Tutorติวฟรี.com, e-Book เปนตน รวมถึงเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขาย เพื่อรองรับการใหบริการ 
แพลตฟอรมการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับระบบ Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ แตหากสถานการณการ
แพรระบาดคลี่คลายลงก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดตามปกติซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนอาจมี
หลายรูปแบบ ไดแก การเรียนรูผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีครูผูสอนและนักเรียนไมไดเผชิญหนากัน อีกทั้ง
มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค Covid-19 โดยมีการประเมิน
ความพรอมของสถานศึกษากอนเปดภาคเรียน ตรวจสอบสถานท่ี ทำความสะอาดอาคารเรียน หองเรียน รวมไปถึงการ
จัดเตรียมสถานที่เพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล หรือระยะหางทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนี้ยังมีแนว
ทางการเปด-ปดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการไดรับความรูใหครบตามชวงวัย
ของเด็กเพื่อลดการไดรับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงใหนอยท่ีสุด(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาท
และ อิทธิพลตอการดำเนินงานที่จะนำพาสถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ใหผูเรียน ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสำคัญในการเรียนรูระดับสูง และ
การดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลัก ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการมุง สรางคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมี
ความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม           

มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต วิสัยทัศนท่ีวามุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข
ในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในอนาคต เปนแนวทางในการจัด
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การศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580 แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ นโยบาย
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม นโยบายท่ี         

6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563) 

 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 

ในการสถานการณการแพรระบาดของโรคCovid-19 พบวา มีขอจำกัดตอเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นท่ีครอบครัวมี
ฐานะยากจนไมมีรายไดเพียงพอท่ีจะสนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได หรืออยูในบาง
พื้นท่ีชนบทหางไกล จะทำใหเสียโอกาสในการเรียนรูและสงผลใหมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น 

เพื่อปองกันมิใหเด็กนักเรียนในทุกระดับท่ีไมมีความพรอมเสียโอกาสทางการศึกษา ภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จะตองมีการสำรวจความพรอมในการเขาถึงการเรียนของเด็กนักเรียน และจัดหาอุปกรณและวิธีการใชอุปกรณ
สื่อสารการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละครัวเรือนอยางเพียงพอและท่ัวถึง และสามารถนำประเด็น
ปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นนำมาถอดเปนบทเรียนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการในชวงสถานการณโควิด-19 ของ
สถานศึกษาใหสามารถการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตขางหนา 
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นวาควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชวงสถานการณ          

โควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 เพื่อนำผลการวิจัยมา
จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณพิเศษหรือสถานการณวิกฤติ           

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด -19 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารและสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ไดดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจประกอบดวยประชากรไดแก ผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ปการศึกษา 2565 จำนวน 238 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
เทียบกับตารางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 148 คนแลวสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) ตามทองที่ ประกอบดวย อำเภอหลังสวน อำเภอพะโตะ อำเภอสวี อำเภอละแม และอำเภอทุงตะโก         

โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยผูวิจัยโดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหาร และ ครู 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2โดยลักษณะคำถามเปนแบบมาตรประมาณคา ของLikert Scale ครอบคลุม 

ตัวแปรโดยแบงเปน 5 ระดับ 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเปนคำถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

 การคำนวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)  

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด    

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับมาก    

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับปานกลาง   

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับนอย    

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการบริหารอยใูนระดับนอยท่ีสุด 

 ผูวิจัยไดนำเครื่องมือไปหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดย
ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามไดคา IOC และนำไปทดลองใช (Try out) กับกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน หาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาตามวิธีของครอนบราค 

(Cronbach’sCoefficient Alpha Method) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.91 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ผูบริหาร 
2. ครู 
 

 

 

สภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 

จำนวน 4 งานไดแก 

 1. การบริหารวิชาการ 
 2. การบริหารงานบุคคล 

 3. การบริหารงบประมาณ 

 4. การบริหารท่ัวไป 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษาและเปนครูผูสอนจำนวน 74 คนหรือคิดเปนรอยละ 50.0ซึ่ง
สวนใหญปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีต้ังอยูอำเภอละแมจำนวน 32 คนคิดเปนรอยละ 21.1 

 2. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด -19 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยภาพรวม 

 การบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ=4.10,S.D) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานไดแกดานการบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.12,S.D) 

รองลงมาคือดานการบริหารงบประมาณ (xˉ=4.11,S.D) ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด (xˉ=4.09,S.D) ตามลำดับ 

 3. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด -19 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ=4.15,S.D) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (xˉ=4.18,S.D) 

รองลงมา คือ ดานการบริหารงบประมาณ (xˉ=4.16,S.D) ดานการบริหารงานบุคคล (xˉ=4.14,S.D) และดานการบริหาร 
ท่ัวไปมีคาเฉลี่ยต่ำสุด (xˉ=4.10,S.D) ตามลำดับ 

 4. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2ตามความคิดเห็นของครูผูสอน 

 การบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ=4.06,S.D) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดานไดแกดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.08,S.D) รองลงมาคือดานการบริหารวิชาการ 
(xˉ=4.06,S.D) ดานการบริหารงบประมาณ (xˉ=4.05,S.D) และดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ำสุด (xˉ=4.04,S.D) 

ตามลำดับ 

 5. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณ
โควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตางกัน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำแนกตามตำแหนงงาน 

สภาพการบริหารสถานศึกษาในชวง
สถานการณโควิด-19 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
t Sig. 

 S.D.  S.D. 

1. ดานการบริหารวิชาการ 4.18 0.485 4.06 0.568 1.426 0.156 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 4.16 0.515 4.05 0.581 1.261 0.209 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.14 0.501 4.04 0.509 1.268 0.207 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 4.10 0.474 4.08 0.450 0.198 0.844 

รวม 4.15 0.386 4.06 0.439 1.316 0.190 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 สามารถอภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

 การบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการ
ดูแลนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให
โรงเรียนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพจึงทำใหสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารในชวงสถานการณ 

โควิด-19 ของสถานศึกษาเปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิธิดาพรหมวงศไดศึกษา (2564: บทคัดยอ)          

ไดศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนรูในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ            

1. ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปจจุบันการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียน   

2. ศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนและ           

3. ศึกษาแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด– 19 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 กลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) จำนวน 386 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีจำนวน 4 ฉบับไดแก (1) แบบสอบถามสภาพ
ปจจุบัน (2) แบบสอบถามปญหา (3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (4) แนวทางการแกปญหาสถิติท่ีใชไดแกรอย
ละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมุติฐานโดยใชคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

ของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมากและความคิดเห็นตอตอแนวทางการแกปญหาการจัดกา รเรียนรูในชวงการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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 ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2ตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นตอสภาพการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาชุมพรเขต 2โดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณแพรระบาดของ 
COVID-19 ที่ผานมา เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน จึงถือเปนความทาทาย
อยางยิ่งสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน และผูเกี่ยวของทุกฝายท่ีตองปรับตัวกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในชวงของการเปลี่ยนแปลง ทำใหผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารในชวงสถานการณ โควิด-19 

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ไมตางกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สอดคลองกับวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563) ไดศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรยีน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด–19 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mixed method) ท้ังวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบ
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบจากสถานการณโควิด–19 2) ศึกษา
ผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ที่มีตอการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษา
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 และความตองการการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติ
ของผูบริหาร ครู นักเรียนผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา และ 4) จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณวิกฤติ โดยมุงศึกษาเฉพาะสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา ตำแหนงของผูบริหาร ครู 
และขนาดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอรูปแบบการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด–19ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  
 1. การกำหนดนโยบายและแนวทางของการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2 ควรใหความสำคัญกับปจจัยดานผูบริหารและครูผูสอน 

ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด
ตอการบริหารในชวงสถานการณโควิด-19ของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน 

 2. ดานการบริหารวิชาการการบริหารสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด -19ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 นั้นผูบริหารและครูผูสอนควรมีการทดสอบ การวัดและ         

การประเมินผล ในการเรียนบทเรียนออนไลนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนบทเรียนออนไลน 

 3. ดานการบริหารทั่วไปสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ควรมีความ
พรอมในดานประสิทธิภาพของระบบบทเรียนออนไลน ท้ังทางดานเครือขายซอฟแวรฮารดแวรและ อุปกรณคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนพรอมท้ังตองสนับสนุนดานทุนในการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
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 4. ดานการบริหารงบประมาณควรมีของบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดการสรางศูนยการศึกษาระบบบทเรียน
ออนไลนพรอมท้ังมีระบบการบริหารและการจัดการในเรื่องของระบบบทเรียนออนไลน พรอมท้ังมีการใหการบริการ
ใหแกนักเรียนไดสามารถเขาไดศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
 5. ดานการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ควรมี
ผูเชี่ยวชาญหรือทีมงานเก่ียวกับระบบบทเรียนออนไลน ยังตองเชี่ยวชาญทางดานศาสตรและศิลปท้ังดานการสราง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการออกแบบใหเหมาะสมกับแตละระดับของการศึกษาของนักศึกษาและยังตองมี
การคิดนวัตกรรมเก่ียวกับบทเรียนออนไลนใหทันสมัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
 1. การศึกษาครั้งตอไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนในเขตจังหวัดอื่นๆ ดวย เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยท่ีมีผลหลักของแตละพื้นท่ีและสามารถนำไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษาไดอยางตรงจุดมากย่ิงข้ึน 

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
เพิ่มแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณหรือการประชุมกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและมีความ
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบรหิาร
สถานศึกษา โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น กับกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 98 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอนถาม สำหรับสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะห คือ การทดสอบคาทีเพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม และการทดสอบแบบเอฟ เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุม ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05  

ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนเพศชาย  จำนวน 51คน คิดเปนรอยละ 68.0           

มีประสบการณทำงาน 11-15 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 40.0 สวนใหญผานการตรวจขั้นที่ 5 และไดรับ
เครื ่องหมายวูดแบดจ 2 ทอนแลว จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 21.3 มีประเภทของกองลูกเสือที่ผูบริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติงานเปนกองสามัญรุนใหญและกองลูกเสือวิสามัญจำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 50.7 มีระดับ
ความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
ทำงานตางกันมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

คำสำคัญ : การบริหาร กิจกรรมลูกเสือ 
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the scout activity management of 

school administrators under the Songkhla Secondary Education Service Area Office, Satun 
2) to compare the Scouting activity management of school administrators under the Songkhla 
Secondary Education Service Area Office, Satun. Classified by personal factors of educational
institution administrators By using a quantitative research method, opinion survey (Survey 
Research) with a sample group of administrators of educational establishments under the 
Songkhla Secondary Educational Service Area Office, Satun, amounting to 98 schools. The 
statistics used in the analysis were the t-test analysis to compare the personal characteristics 
of 2 groups and the F-Test to compare the personal characteristics of more than 2 groups at 
the significance level of 0.05. The results of the research revealed that school administrators 
Most of them were males, of which 51 people accounted for 68.0%, with 11-15 years of work 
experience, of which 30 people accounted for 40.0%. Most of them had passed the 5th stage 
and received 2 wood badges (W.B. ) of 16 people, representing 21.3%, with the type of 
Scouting that the school administrators worked in as a senior general and 38 people, or an 
extraordinary Scout Squadron, representing 50.7% of the opinions on the management of 
Scouting activities of the administrator The school under the Songkhla Secondary 
Educational Service Area Office, Satun. As for the hypothesis testing, it was found that the 
administrators of the educational institutes with different working experiences had Scouting 
activities. The overall picture is different. statistically significant 0.05

Keywords : Administration, Scouting Activities
 

บทนำ 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย การลูกเสือมุงหมายที่จะสอนใหเด็กรูจัก
ดำรงชีวิต มิใชเพียงเพื่อใหมีอาชีพ การสอนใหเด็กมีความทะเยอทะยานท่ีจะชิงรางวัลและทุนเลาเรียน ตลอดจนการ
สอนใหเด็กเห็นวาความสำเร็จคือการมีเงินเดือน ตำแหนง และอำนาจนั้น มีอันตรายอยู เวนเสียแตวาจะมีการสอน
ในเรื่องบาเพ็ญประโยชนแกผูอื่นไปพรอมกันไปดวย 4 รวมถึงไดกำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนากิจการ
ลูกเสือใหโรงเรียนไดนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ 

ทุกโรงเรียน และจัดใหมีกิจกรรมในวันสำคัญทางลูกเสือ กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมท่ีเปนเอกลักษณของ
ลูกเสือ และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน เนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอกิจการลูกเสือไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนานักเรียนท่ีสงผลทางดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเยาวชนไทย ดังนั้นเพื่อเปนการยกยอง เชิดชู โรงเรียน 

ผูบริหาร ครู-อาจารยและนักเรียนที่ทุมเท เสียสละและพัฒนากิจการลูกเสือ จึงกำหนดใหมีการคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน โดยมอบใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต
คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่สงเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือเปนที่ประจักษตอสาธารณชน เปนโรงเรียนตนแบบ
ลูกเสือ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมท่ีจะสนองตอบนโยบายในการสราง
คานิยมคนไทย 12 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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 ปรัชญาของการลูกเสือคือการทำใหนักเรียนคนพบและพัฒนา ศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิตมี
วุฒิภาวะ ทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจักเรียนรูในเชิง พหุปญญา รูจักคิดตัดสินใจแกปญหา และการมีงานทำ
รวมท้ังดำเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมสอดคลอง
กับวุฒิภาวะของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น จะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนให เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพราะการบริหารและการจัดกิจกรรม
ลูกเสือที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนและปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน             

จะพัฒนาใหผูเรียนมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำ ผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ รูจักแกปญหา มีเหตุผล การชวยเหลือ
แบงปน เอ้ืออาทรและสมานฉันท รูจักการทำงานรวมกันเปนกลุม ดังนั้นการบริหารงาน ลูกเสือจึงมีความสำคัญใน
การสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม (นัทชัย ปาลบุตร, 2560) 
 จากเหตุผลดังกลาว รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน จึงกำหนดให
กิจกรรมลูกเสือมีบทบาทสำคัญในนโยบายขอหนึ่ง คือ นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ กระทรวง  

ศึกษาธิการมีความเชื ่อมั ่นวาถานำกระบวนการลูกเสือ ซึ่งเปนกระบวนการที่ทันสมัยและเปนกลไกสำคัญที ่จะ
นำมาใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางเปนระบบ รวมท้ังใชในการแกปญหาเยาวชนและปญหาสังคมของชาติได 

จึงมีความจำเปนตองใหความสำคัญใน การปฏิรูปการลูกเสือไทยในสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารกอง
ลูกเสือตองพยายามสงเสริมสนับสนุนใหลูกเสือใชเวลาวางอยางถูกตอง ทำงานเปนประโยชนตอตนเองและสงัคม 

พรอมทั้งใหมีการพัฒนาปรับปรุงบริบทเกี่ยวของ เชน กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ คายลูกเสือซึ่งมีอยท่ัูว
ประเทศใหเปนศูนยปฏิบัติการทางลูกเสือ และเปนแหลงเรียนรูสำหรับเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืนเปนรูปธรรม ไดมี
มติขอใหกระทรวงศึกษาธิการประสานงานใหสำนักรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) กำหนดกิจกรรม
ลูกเสือเปนองคประกอบประการหนึ่ง ในการประเมินภายนอกของสถานศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
บุคลากรสายวิชาชีพครูบรรจุวิชาการลูกเสือไวในหลักสูตรวิชาชีพครู (สภาลูกเสือแหงชาติ, 2560) 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือเปนกระบวนการที่มุงอบรมนิสัยเด็กใหเปนผูมีคุณธรรมสูง สงเสริมบุคลิก  

ลักษณะท่ีดี มีความเปนผูนำ กอใหเกิดความสานึกภายในจิตใจ ฝกใหเด็กเขาใจระเบียบสังคมพรอมกับไดรับความรู 
สนุกสนาน เพลิดเพลินจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยไมรูตัว เมื่อเติบโตขึ้นจะไดเปนพลเมืองดีของชาติตอไป ซึ่งเปน
หนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีจะตองใหความสนใจในกิจการลูกเสืออยางมาก โดยผูบริหาร
โรงเรียนจะตองถือวางานกิจกรรมลูกเสือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนท่ีจะตองรับผิดชอบ และรวมดาเนินการ
กับครูผูสอนในโรงเรียน อันเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารโรงเรียน การลูกเสือเปนพระราชมรดกอันลาคาทางปญญา 
เปนอุดมการณ เปนแนวทางแหงชีวิต ถาหากมีการเรียนการสอนอยางสม่ำเสมอแลว ความเจริญก็จะเกิดข้ึนท้ังทาง
กายและทางใจ ทั้งในสวนตน สวนชุมชน และสวนบานเมือง ซึ่งถือไดวาการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดใหนักเรียนชายตองเปนลูกเสือสามญัรุนใหญ 

เพื่อเปนการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนท่ีจำเปนตอการเปนสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ในการผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติ กระบวนการลูกเสือจึงเปนมาตรการท่ีสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดยึดถือเปนแนวทางดาเนินการอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน ทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนาที่เกี่ ยวกับ
กิจการลูกเสือจะมีเสียงกลาวขวัญถึงความตองการและความพยายามที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือใหเกดิผล
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สัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสืออยางแทจริง การจัดทำเกณฑประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนความพยายามอีกทางหนึ่งมุงหวังที่จะกอใหเกิดการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
ใหกับเยาวชนของชาติ และกิจการลูกเสือโดยสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ (ศิรชัช สุทธิชาติ, 2557) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอใหมีการปรับโครงสรางกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เชน โครงสรางการ
บริหารในระดับเขตพื้นที่ ท่ีจะทำอยางไรใหขั้นตอนของการอนุมัติตาง ๆ มีความรวดเร็วกวาเดิม ที่สำคัญการจัดการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา เนื่องจากขณะนี้การเรียนการสอนลูกเสือนั้น ถึงแมจะเปนวิชาบังคับท่ีผูเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานจะตองเรียนแตไมมีหนวยกิตให ทำใหผูเรียนไมสนใจกิจกรรมลูกเสือเทาท่ีควรจึงเห็นควรใหวิชา
ลูกเสือมีหนวยกิตเพราะจะทำใหผูเรียนและครูผูสอนใหความสำคัญ กับการเรียนกิจกรรมลูกเสือมากขึ้น นอกจากนี้
อยากใหผูบริหารทุกระดับเอาใจใสลูกเสือใหมากขึ้น เชนผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนควรผาน
หลักสูตรการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ทำใหกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของกอง
ลูกเสือในสถานศึกษาไดรับการปรับปรุง และเปนประโยชนกับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาใหมากท่ีสุด 
 ดวยเหตุผลนี้และประกอบกับผูวิจัยซึ่งมีหนาท่ีในการบริหารกิจกรรมกองลูกเสือโดยตรงจึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน 4 ดาน คือ การวางแผนกิจกรรมลูกเสือ การ
จัดองคการกิจกรรมลูกเสือ การใชภาวะผูนำกิจกรรมลูกเสือ และการควบคุมกิจกรรมลูกเสือ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

2. เพื ่อศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
  ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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      ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 98 โรงเรียน ประจำปการศึกษา 2565 (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล, 2565) โดยกำหนดกลุมตัวอยาง จะดำเนินกระทำที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตรการ
คำนวณของทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 79 คน เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปน
แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการออมและการบริหารจัดการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดย
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

การบริหารกิจกรรมลูกเสือ 5 ขั้น ไดแก 

1. ดานการวางแผนกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดานการจัดองคการกิจกรรมลูกเสือ 

3. ดานการจัดบุคลากร 

4. ดานการอำนวยการ 

5. ดานการควบคุมกิจกรรมลูกเสือ 

 

ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
1. เพศของผูบริหารสถานศึกษา 
 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 
2. ประสบการณทำงานของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.1 1-5 ป 

 2.2 6-10 ป 

 2.3 11-15 ป 

 2.4 มากกวา 15 ป 

3. การผานการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือของ
ผูบริหาร 
 3.1 B.T.C. 

 3.2 A.T.C. 

 3.3 W.B. 

 3.4 A.L.T.C. 

 3.5 A.L.T. 

 3.6 A.L.T. 

 3.7 L.T. 

4. ประเภทของกองลูกเสือที่ผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน 

 4.1 กองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 4.2 กองสามัญรุนใหญและกองลูกเสือ
วิสามัญลูกเสือของผูบริหาร 
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 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ประสบการณทำงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา การผานการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือของผูบริหาร และขนาดของกองลูกเสือท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยลักษณะคำถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดย
แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยมาก 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเปนคำถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

 ผูวิจัยไดนำเครื่องมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามจะตองมีความเห็นตรงกัน หรือมีความ
สอดคลองกันอยางนอย 2 ใน 3 คน ผูเชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงทางเนื ้อหา (Content Validity) หรือความ
สอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกำหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 0.87  

  และนำเครื่องมือที่สมบูรณแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน 

แลวนำผลการทดลองนั้นมาใชในการคำนวณเพื่อหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาครอนบาค เทากับ 

0.94 จากนั้นนำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนเพศชาย มีประสบการณทำงาน 11-15 ป ผาน
การตรวจขั้นที่ 5 และไดรับเครื ่องหมายวูดแบดจ 2 ทอนแลว มีประเภทของกองลูกเสือที่ผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงานเปนกองสามัญรุนใหญและกองลูกเสือวิสามัญ  

 2. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลโดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.10 และคา S.D.= 0.439 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการจัดองคการกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  4.19 

รองลงมา คือ ดานการวางแผนกิจกรรมลูกเสือ และดานการอำนวยการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดานการจัดบุคลากร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และดานการควบคุมกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ตามลำดับ 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  1. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลแตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศตางกันมี
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมไมตางกัน 
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  2. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทำงานแตกตางกัน มีการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลแตกตางกัน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05  

   3. ผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือแตกตางกัน มีการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลแตกตางกัน 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีการผานการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือตางกันมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 

  4. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประเภทของกองลูกเสือที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานแตกตางกัน 

มีการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
แตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประเภทของกองลูกเสือตางกันมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวม
ไมตางกัน 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สามารถอภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษามีตำแหนงหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกเสือท่ี
สูงขึ้น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาไดใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรม
ลูกเสือมากยิ่งข้ึน โดยการจัดฝกอบรมใหความรูกับผูบริหารสถานศึกษาและมอบหมายหนาท่ีใหรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยมีนโยบายใหปฏิบัติและมีการประกวดผูบริหารกองลูกเสือดีเดน จึงทำใหผูบริหาร
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศวชัย ออนนาเรนทร 
(2558) ไดศึกษาเรื่อง : การศึกษาสภาพและปญหา การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยวิเคราะหขอมูล ดวยความคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ 

การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตาง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 

 การเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณทำงานตางกันมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือ  โดยภาพรวมแตกตางกัน เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานท่ีแตกตางกันมีชวงระยะเวลาท่ีไดรับการเรียนรูหรือการฝกอบรม
ในชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการศึกษาตาง ๆ มีสวนทำให
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือแตกตางกันดวย 
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ทองเสมอ (2555) ไดศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือของบังคับบัญชา
ลูกเสือโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 4 โดยใชหาคาเฉลี่ยและ หาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑของเบสต ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณตางกัน มีปญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือโดย
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหสภาพปจจุบันในการจัดเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเพื่อลดปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และเพื่อใหการจัดกิจกรรมลูกเสือบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดลักษณะของภารกิจและอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานกิจกรรม
ลูกเสือใหมีความชัดเจน เพื่อใหการทำงานไมซ้ำซอน และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือใหมากยิ่งข้ึน เชน ดานงบประมาณ ดานอาคาร
สถานท่ี เปนตน 

 4. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินผลงานกิจกรรมลูกเสือวาเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
งานกิจกรรมลูกเสือของ สมศ. และบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือไม เพื ่อนำผลการประเมินไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใหดียิ่งข้ึนไป 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา  
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจตอกระบวนการกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 
 3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
เพิ่มแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณหรือการประชุมกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและมีความ
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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THE STATE AND PROBLEMS OF PERSONNEL ADMINISTRATION IN THE BASIS 
SCHOOLS UNDER CHAINGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4
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Abstract
This research aims to 1) to study the state and problems of the administration of the 

schools under the Office of Primary Education Bachelor 4 2) to compare the conditions and 
problems in the administration of the school in the office area. Primary Vocational fourth bY 
status and education, and 3) to study the recommendations of personnel management of schools 
under the jurisdiction of the elementary Vocational fourth population in this research 
administrators. students and teachers in schools under the Office of Vocational education area 
elementary fourth all 141 schools by school administrators and teachers. A total of 1,474 
samples of 301 people given the sample size by using the formula of Krejcie and Morgan 
(Krejcie & Morgan) by using a simple proportional sampling.
The findings of study are as follows :

1. The Status and Problems of Personnel Management Personnel Management in the 
Office of School District Elementary Vocational fourth overall at a high level. Considering it 
was found that the side with the third highest order is the first order of discipline and the 
discipline. The class action is a very minor aspect of enhancing the efficiency of government. 
There is a very practical level. And planning, staffing and placement. This is the practice in 
many aspects, respectively, with a little practice, most of the resignation of the government. The 
class action is moderate.

2. The comparison of issues and personnel management of the administration of the 
schools under the Primary Education Office of Vocational study was fourth overall. Not unlike 
the difference Considering each aspect of planning, staffing and placement. The recruitment and 
appointment. Enhancing the efficiency of government. The resignation of government And the 
discipline and discipline is no different. 

3. Analysis of personnel working in schools with different sizes. The state and problems 
of personnel management in schools under the Office of Vocational Education Area Elementary 
fourth overall, no difference. Considering it was found that the planning, staffing and placement. 
Enhancing the efficiency of government. And the disciplined and undisciplined. Comments are 
no different. On the recruitment and appointment. Opinions vary significantly statistical level. 
05 and the resignation of the government. Opinions vary significantly statistical level. 05.

Key Word (s) : The State and Problems , Personnel Administration
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Transformational Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers
under Lopburi Primary Educational Service area Office 1 
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Abstract
Research on transformational leadership of school administrators as perceived by 

teachers under Lop Buri primary educational service area office 1. The objective is to study 
and compare transformational leadership of school administrators as perceived by teachers 
under Lop Buri primary educational service area office 1, classified by gender, educational 
level and work experience. The population were teachers in Lop Buri primary educational 
service area office 1, fiscal year 2022, the number of 1,363, the sample size was determined 
from the Yamane formula a total of 310 samples were obtained. The instrument used to collect 
data was a questionnaire, the data were descriptive statistics consisting of frequency, percentage, 
mean, standard deviation and hypothesis testing statistic consisting of t-test and F-test.

The results showed that 1) transformational leadership of school administrators as 
perceived by teachers under Lop Buri primary educational service area office 1, the overall 
level was at a high level. When considering each aspect, it was found that charisma 
leadership and Inspiration Motivation at the highest, followed by intellectual stimulation and 
individualized consideration was the least. 2) transformational leadership of school 
administrators as perceived by teachers under Lop Buri primary educational service area 
office 1, the overall gender classification was significantly different at the 0.05 level, while 
the educational level and work experience overall were not different.

Key Words : Transformational Leadership, School Administrators, Teachers' opinions
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A STUDY OF THE CURRENT CONDITION AND NEEDS OF THAI DANCE
TEACHERS IN HIGH SCHOOLS IN THE SECONDARY EDUCATION SERVICE 
AREA OFFICE LAMPANG LAMPHUN.

74

t- F-test

1

2
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to study Study the current situation and needs of Thai 

dance teachers. In secondary schools in Lampang, Lamphun secondary education areas, the 
study was based on different personal factors such as gender, job position, teaching load and 
teaching reasons. that affect the factors affecting the study of current conditions and needs 
of Thai dance teachers in secondary schools in Lampang, Lamphun secondary education 
area? Secondary Education Area, Lampang, Lamphun. A total of 4 4 people were sampled 
using Taroyamane's calculation formula. The tools used in the study were A questionnaire 
with a confidence value of 0 . 7 4 , the researcher analyzed the data by using a statistical 
computer program. by the statistics used in the analysis is the mean hundred standard 
deviation questionnaire confidence and t-test and F-test values.

1.Current conditions and needs of Thai dance teachers in secondary schools in Lampang
Secondary Education Area, Lamphun, with the opinions at the highest level. is in the field 
of learning management in dramatic arts Secondly, the opinions were at the highest level, 
the same was the teacher's measurement and evaluation. and the subject matter of dramatic 
arts that is a problem in learning management.

2. The sample group with different personal factors There are opinions on the current 
condition and needs of Thai dance teachers. In secondary schools in the secondary education 
area, Lampang, Lamphun were no different. 
3 . A sample group with current conditions and needs of Thai dance teachers in secondary 
schools in Lampang Secondary Education Area, Lamphun, the opinions were at the highest 
level. It is the management of the learning of dramatic arts at the highest

level. and the opinions were at the highest level. The same was the measurement and 
evaluation of teachers. and the subject matter of dramatic arts that is a problem in learning 
management in the lower level.

Keywords : Thai dance/ current state/ needs
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PROBLEMS IN THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT FOR PEACE BUILDING 
OF SCHOOLS, UNDER THE PATTANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
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ABSTRACT
This research the objective is to study Problems in the development of education to 

create Peace of the School Expands Opportunities Under the Pattani Primary Educational 
Service Area Office 1 the study was based on different personal factors such as gender, 
educational background, position, work experience. and school size whether it affects the 
factors affecting the problematic conditions in educational development to create peace of 
the schools expanding opportunities under the Pattani Primary Educational Service Area 
Office 1, the sample groups used in the study were administrators and teachers. of the school 
expanding opportunities under the Pattani Primary Educational Service Area Office 1, 227 
people, which were determined using the Taroyamane calculation formula. The tools used 
in the study were A questionnaire with a confidence value of 0.06, the researcher analyzed 
the data by using a statistical computer program. by the statistics used in the analysis is the 
mean hundred standard deviation questionnaire confidence value and t-test and f-test values.

1. Problems in educational development to create peace in schools, expanding 
opportunities under the Pattani Primary Educational Service Area Office 1 the opinions were 
at the highest level. is the problem of academic administration the opinions are on a high 
level. is the policy and budget Teacher personnel and in terms of problems in educational 
management in the area

2. The sample group with different personal factors Opinions on the problems in 
education development to create peace in schools, expanding opportunities under the Pattani 
Primary Educational Service Area Office 1 no different

3. The sample group with problems in educational development to create peace in 
schools, expanding opportunities under the Pattani Primary Educational Service Area Office 
1 the opinions are at the highest level. is that the problem of academic administration is at 
the highest level and opinions are at a high level namely, the problem of educational 
management in the area was at the lowest level.

Keywords : Opportunity Expansion School/ Peace of Mind/ Problems
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the components of the management 

of private schools in accordance with the new world under the Regional Education Office 
12, 2) to develop of a management model for private schools in accordance with the new 
world under the Regional Education Office 12, and 3) to evaluate a management model for 
private schools in accordance with the new world under the Regional Education Office 12.
The population used in this research were 1) educational professionals, private education 
specialists, policy specialists, and research experts were 21 people. 2) Educational institution 
administrators and teachers in private schools under the Regional Education Office 12, the 
academic year 2022 totaling 255 schools, with a total of 6,302 people. Sampling by using 
the table of Krejcie & Morgan was 73 schools totaling 361 people. The instruments used in 
this research were an Interview form and a questionnaire with a reliability at 0 . 9 1 . The 
statistics used to analyze the data were frequency, mean, and standard deviation. The results 
of the research showed that 1 ) The components of management for private schools in 
accordance with the new world under the Regional Education Office 12 consisted of 6
aspects as follows:  (1) quality of educational institution administrators (2) teacher quality 
(3) educational curriculum (4) learning management (5) facilities and (6) atmosphere and 
environment to use as a guideline and drive the administration of private schools to be 
efficient and effective.  2 )  a management model for private schools in accordance with the 
new world under the Regional Education Office 12 consisted of 6 components as follows: 
(1) Educational institution administrators’ quality with 7 indicators; (2) Teacher quality with 
8 indicators; (3) The curriculum of educational institutions with 5 indicators; (4) Learning 
Management with 5 indicators; ( 5 )  Facilities with 6 indicators; and (6 )  Atmosphere and 
Environment with 5 indicators. 3) The six components of the correctness and the suitability 
of the content, the feasibility, and usefulness of the implementation of a management model 
for private schools in accordance with the new world under the Regional Education Office 
12 were overall at the highest level.

Key Words : Management Private Schools New World
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Abstract

This research was to study the school administration level based on the catholic 
school identity according to the teachers' opinion in the congregation of the sisters of the 
Queenship of Mary. In addition to this research, it also compared the school administration 
level according to gender, age, qualification, work experience, and positions. Finally, it also 
looked for suggestions from the school administration as well. The sampling was 118 
teachers in the congregation of the sisters of the Queenship of Mary with a Simple Random 
Sampling technique. 5 scales questionnaire was the research instrument with 63 items, 
collected data from July to August 2022, and analyzed by mean, standard deviation, 
independent t-test, and F-test by One-way Analysis of Variance, and lastly content analysis. 
The results found as follows:
 1) In general, the school administration level which is based on the catholic school 
identity according to the teachers' opinion in the congregation of the sisters of the Queenship 
of Mary was high. Considering each aspect found that the highest score was in the specific 
characteristic aspect and the lowest score, which was in the high level, was in the 
administration aspect.

2 ) The comparison results were as follows: The teacher’s opinion on the school 
administration classified by gender was significantly different at the .05 level; classified by 
age was significantly different at the .05 level; classified by qualification was not significantly 
different at the .05 level; classified by work experience was significantly different at the .05 
level and classified by positions was significantly different at the .05 level.
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Abstract
The development of administration for world-class standard school in Burirampittayakom

School, Buriram aimed to: 1) study the level of quality of management system in world-class 
standard school 2) study the guidelines for improving the quality of management system 
Burirampittayakom School, Buriram. The population of this studying is Burirampittayakom
School, Buriram which is the world-class standard school of Buriram Education Service 
Area. The questionnaire was used as a research instrument, totaling 144 respondents from 
178 teachers, deputy directors and director of the school which is 80.90%. The statistics used 
in the data analysis was consisted of frequency and percentage. The results showed that

1. The development of administration for world-class standard school in Burirampittayakom
School, Buriram found the average mean in the medium level. The part of leadership 
administrator was found the correlation of the respondents; medium level. The part of strategic 
planning was found the difference of the respondents; medium level. The part of student-based 
focusing was found the difference of the respondents; medium level. The part of measurement, 
analysis and critical was found the correlation of the respondents; medium level. The part of 
personal based focusing was found the correlation of the respondents; medium level. The part 
of the quality of administration was found the correlation of the respondents; medium level. 
The part of management the correlation of the respondents; medium level and the part 
consequence was found the correlation of the respondents; medium level.  

2. The condition and problems of the development of administration for world-class 
standard school in Burirampittayakom School, Buriram were generally found the differences of
the respondents as follow; 

-The director should formally inform and announce the vision of world-class 
standard school and authorize as a world-class standard school literally.

- The director should always inform the vision of world-class standard school to 
teachers, students and parents.
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- The director should design the objective of world-class standard school 
administrator professionally. 

- The director should advise, direct, follow and assess the teacher process of the 
school normally and make the assessment results as promotion and further development.

- The administrating process should focus on students. 
- The school director and deputy director should truly understand the context of 

world-class standard school development for the unity of teacher’s performing. 
- The teachers should have been trained and educated for understanding the world-

class standard school. 
- The director and deputy directors should perform leadership, show their skill and 

have the ability to administer the world-class standard school along with making their own 
knowledge and comprehension in Individual Study.  

- All teachers should have ability to teach Individual Study effectively and all 
subjects should have their own objective being a part of the world-class standard school.

- The part of the best academic, bi-lingual communication, advance thoughts, 
creativity and world responsibility, the school should display the school open house 
exhibition and show the students’ ability and products for their long term development, 
innovation and value. 

Key words : the development of administrator, world-class standard school
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A study of general management guidelines under the epidemic situation of Phetchabun 
Primary Educational Service Area Office, District 1 
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ABSTRACT
Research subject A study of general administration guidelines under the epidemic 

situation of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 Objectives 1) to study 
the problems of general administration under the epidemic situation; 2) to compare the 
conditions of general administration during the epidemic epidemic. of Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 1, according to the opinions of educational institution 
administrators By using a quantitative research method, opinion survey (Survey Research) 
with the number of school administrators of 124 people. The tool used as a questionnaire. 
The statistics used in the analysis were the population mean (Mu).

The results showed that there was a level of opinion towards general administration 
during the epidemic situation. of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1, 
according to the opinions of educational institute administrators as a whole, was at a high 
level. by using a quantitative research method, an opinion survey (Survey Research) with 
124 school administrators under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1, It 
was found that teachers, administrators and educational personnel The Office of 
Phetchabun Primary Education Area 1 had satisfaction levels. To set up the Coffee PBN1 
lounge to serve as a service for government contacts and small group meetings. The results 
of the suitability assessment were at the highest level ( = 4.80), followed by excellent 
service by office standards ( = 4.70) Management policy formulation, advice, assistance 
and information services were provided to government contacts ( = 4.60), respectively. 
The overall satisfaction level was at a very good level (  = 4.70) 

Keywords : general administration, spread of the epidemic
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Abstract
This research aims to study 1) The effectiveness of academic administration. 2) To 

compare the effectiveness of academic administration according to personal status 3) To 
study the suggestions and guidelines for improving the administration of schools according 
to teachers' opinions working in international schools in Bangkok. The populations used in 
this research were 128 teachers working in international schools in Bangkok, in the academic 
year of 2021. The samples were 125 teachers by simple random sampling. The data were 
analyzed by using basic statistics such as mean and standard deviation. The test statistic was 
the t – test and One - way ANOVA.

The independent research showed that 1) the level of operation in academic
management of international schools. In Bangkok as a whole, it was found to be at the 
highest level. When considered individually, the three most average areas were inservice, 
measurement, evaluation and transfer of academic results, respectively. The least average 
areas are the development of the learning process and the field of teaching and learning in 
schools, respectively. 2) The attitudes of teachers in schools of international schools in 
Bangkok, classified by gender, age and teachers' education levels toward the academic 
administration of the school administrators were not different. 3) Suggestions and guidelines 
for improving the academic administration of international schools in Bangkok, it was found 
that administrators should invite experts from various fields to be a committee to recommend 
effective methods of academic administration. Conduct self-development surveys for 
teachers and mentors to be self-sufficient and to truly meet the needs of the participants. 
Encourage teachers to develop an individual lesson plan or a flexible learning management 
plan that aligns with the learning objectives that meet the intended goals for the learners. 
Promote the preparation of a learning management plan for every group of learning subjects 
in accordance with the curriculum of the educational institution and has plans for 
extracurricular activities (ECA) that is diverse and appropriate to continuously promote 
learning skills outside the classroom during the Covid-19 epidemic situation. 

Key Word (s) : Operation in administration, Academic administration, International Schools
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แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 
Guidelines for using Four Brahmaviharas (Sublime States Of Mind) In Management 
Of Administrators Sakonnakhon Technical College, Sakonnakhon
 
ผูวิจัย    ภัทรพงษ  ไตรโยธี  

นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร.สันตชัย  พูลสวัสด์ิ 

 
บทคัดยอ   
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาศึกษาแนวทางการใชหลักพรมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอแนว
ทางการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนครจำแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา ตำแหนงงาน และประสบการณในการทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก บุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คือ ผูบริหาร ขาราชการครู ครูจางสอน และลูกจาง จำนวน 152 คน  
ไดคาความเชื่อมั่น 0.95 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-tes , F-test โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ผลการศึกษาพบวา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน                
โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานมุทิตา รองลงมาคือดานเมตตา ดานกรุณา สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดาน
อุเบกขา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเมตตา และดานกรุณา การใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานมุทิตา ดานอุเบกขา มีการบริหารงานไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : พรหมวิหาร 4, ผูบริหาร  
 
ABSTRACT

The purposes of this research were to study Guidelines for using Four Brahmaviharas 
(Sublime States Of Mind) In Management Of Administrators' Sakonnakhon Technical 
College, Sakonnakhon. 1) To study the expectations of educational personnel regarding the 
use of good governance principles of administrators of Sakon Nakhon Technical College.           
2) To compare the opinions of the respondents on Guidelines for using Four Brahmaviharas 
(Sublime States Of Mind) 
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In Management Of Administrators' Sakonnakhon Technical College, Sakonnakhon
by gender, age, education and work experience. The population used in the study is 
Educational personnel of Sakonnakhon Technical College The samples were: The 
educational personnel of Sakonnakorn Technical College were the administrators, teachers, 
teachers, teachers, and employees. The size of the sample was set by the opening of the 
krejcie and Morgan sample size chart by collecting data from 152 samples. The research was 
an estimate scale questionnaire. Confidence Findings The reliability of the questionnaire was 
based on the Alpha coefficient of Cronbach. The reliability of the questionnaire was 0.95. 
The statistic used in the research was percentage. Mean, standard deviation t-tes, F-test was 
statistically significant at 0.05.

The study indicated Guidelines for using Four Brahmaviharas (Sublime States Of Mind)
In Management Of Administrators' Sakonnakhon Technical College, Sakonnakhon Overall, 
the list was at a high level. When considering each aspect, it was found that the level was 
high in all aspects. The highest mean is Sympathetic Joy Second is the Loving Kindness.
Compassion The Equanimity. The least average side is the main value. The results of the data 
analysis comparing differences of opinions of personnel towards the use of Brahma Vihara 
4in the management of executives Sakonnakhon Technical College Sakonnakhon Province, 
classified by gender, overall no difference.When considering each Loving Kindness and 
Compassion, the use of Brahmawihan 4 in the administration of executivesThere was a 
statistically significant difference at the 0.05 level.As for the Sympathetic Joy and 
Equanimity, the administration was not different.

Key Word : Four Brahmaviharas, Administrators
 
บทนำ 

องคการหรือหนวยงานใดท่ีสามารถดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค และบรรลุเปาหมายของ
องคการไดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆหลายประการซึ่งประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ ผูบริหาร
นับวาเปนบุคคลท่ีสำคัญที่สุดของหนวยงานตางๆ เพราะเปนหัวหนาของหนวยงานท่ีคอยควบคุม กำกับ ดูแล 
ดำเนินงานใหเปนไปดวยความราบรื่น และใหการปฏิบัติงานใหลุลวงสำเร็จตามเปาหมาย ผูบริหาร ผูนำ ผูจัด
องคการหรือหัวหนางานไมวาหนวยงานขนาดเล็กหรือหนวยงานขนาดใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม 
ยอมมีบทบาทท่ีสำคัญตอความสำเร็จหรือประสิทธิภาพของการทำงาน การศึกษาจะมีการพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนและพัฒนา
ดานตางๆของการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุกดานเชนดานวิชาการ 
ดานคุณธรรม คุณภาพของผูบริหารการศึกษาหมายถึงความพรอม ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน , 2552, หนา 34) 

จากความสำคัญของปญหาการบริหารงานของผูบริหารนับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ที่ผูบริหารตอง
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบทั้งเปนที่ปรึกษา เปนผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ ควบคุมการเรียนการสอน   
จัดครูเขาสอน จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ วัสดุ นิเทศการสอนการวัดผล ประเมินผลและการจัดการใชทรัพยากรท้ังท่ี
เปนบุคคลและสิ่งของเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานดาน วิชาการใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน ผูวิจัยเห็นวาการนำหลักการ
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บริหารเชิงพุทธโดยเฉพาะพรหมวิหาร 4 มาเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานจะเปนแนวทาง
ท่ีดี ในการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะงานดานวิชาการไดอยาง
มีประสิทธิผล มากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการใช
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดย
ผลการวิจัยท่ีไดรับสามารถนำไปใชประโยชนตอการกำหนดและพัฒนา ระดับแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานวิชาการอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถนา ผลการวิจัยไปใชประโยชนโดยใชเปนแนวทางในการพิจารณา 
ปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงาน วิชาการ สามารถบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลัก
พรหมวิหาร 4 ใหเกิด ประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ตำแหนงงาน และประสบการณในการ
ทำงาน 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  (Dependent Variable)      (Independent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานตามพรหมวิหาร 4  
ทั้ง 4 ดาน 

1. ดานเมตตา 
2. ดานกรุณา 
3. ดานมุทิตา 
4. ดานอุเบกขา 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. ตำแหนงงาน 
5. ประสบการณการทำงาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
แตกตางกัน 
 2. บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
แตกตางกัน 
 3. บุคลากรที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหารแตกตางกัน 
 4. บุคลากรที ่ม ีสถานะตำแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 5. บุคลากรที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
  
วิธีการวิจัย 
 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ประจำปการศึกษา 2565 จำนวนท้ังหมด 246 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร คือ ผูบริหาร ขาราชการครู ครูจางสอน และลูกจาง กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางขนาด
กลุมตัวอยางของเครชี่ และมอรแกน (krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ ้น 152 คน จากนั้นจึง
นำมากำหนดสัดสวนตามขนาดของประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Stratified Random Sampling) 
โดยสุมเปนระดับชั้นอยางเปนสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนำขอมูลในสวนดังกลาวมาสรางเปน
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1.1 แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เปนแบบเลือกตอบ (checklist) เปนคำถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานะตำแหนงงาน และประสบการณทำงาน 

1.2 แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนมาตรวัดแบบใหคะแนน 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของ ลิเคิรท 
(Likert’s Scale) เกี่ยวกับความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย ดานดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส          
ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา เพื่อประเมินความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษา
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารที่มีตอคำถาม  ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.95 ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ตามความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับความตองการ มากที่สุด   ให  5  คะแนน 
ระดับความตองการ มาก    ให  4  คะแนน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



ระดับความตองการ ปานกลาง   ให  3  คะแนน 
ระดับความตองการ นอย    ให  2  คะแนน 
ระดับความตองการ นอยท่ีสุด   ให  1  คะแนน 
1.3 แบบสอบถาม ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดโดยการเขียนเชิงพรรณนาขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะอื่นๆเก่ียวกับความคาดหวังตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด
สกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2) นำแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาคือบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 
152 ชุด โดยผูวิจัยดำเนินการสงแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 
152 ชุด คิดเปนรอยเปอรเซ็นต 

3) จัดเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามท่ีสงคืน พรอมท่ีจะนำไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร 
เพื่อวิเคราะหหาขอมูล 

2. นำผลการคำนวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย (X ) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ
การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคู
กับการบรรยาย และสรุปผลการวิจัย  

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศชาย 
จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 63.82 และเปนเพศหญิง จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 36.18 มีอายุระหวาง 41-50 ป 
จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 46.05 รองลงมาคืออายุ 31-40 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 34.21 และนอย
ท่ีสุดอายุ 20-30 ป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.24 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 72.37 รองลงมาคือ มีการศึกษาอนุปริญญา จำนวน 22 คน คิดเปน รอยละ 14.47 ตำแหนงงานพบวาเปน
ขาราชการครู จำนวน 66 คน คิดเปน รอยละ 43.42 รองลงมาคือเจาหนาท่ี จำนวน 44 คน คิดเปน รอยละ 28.95 
และนอยที่สุดคือ ผูบริหาร จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.97 และมีประสบการณทำงาน 6-10 ป จำนวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 29.61 รองลงมามีประสบการณทำงานมากกวา 15 ป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และ
นอยท่ีสุดมีประสบการณทำงาน 1-5 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 20.39  
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  ผลวิเคราะหความเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยใชคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปน
รายดานและโดยรวมทุกดานคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายดาน พบวา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานมุทิตา รองลงมาคือดานเมตตา ดานกรุณา 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานอุเบกขา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากร
ตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนก
ตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานเมตตา และดานกรุณา การใชพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานมุทิตา ดานอุเบกขา มีการ
บริหารงานไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำแนกตามอายุ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากร
จำแนกตามอายุ พบวา โดยรวมบุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีความคาดหวังตอการบริหารท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายดานพบวามีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานมุทิตา และดานอุเบกขาแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานที่ไมแตกตางกัน คือ ดานเมตตา และดานกรุณา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จำแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน และรายดานก็ไมแตกตางกันทั้ง 4 ดาน ผลการเปรียบเทียบแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดานเมตตา จำแนกตามสถานะตำแหนงงาน ผล
การเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรตอการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร จำแนกตามสถานะตำแหนงงาน พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 รายดานพบวา มีความแตกตางกัน 3 ดาน คือ ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา          
ไมแตกตางกัน 1 ดาน คือดานเมตตาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำแนกตามประสบการณทำงาน พบวา 
โดยภาพรวมการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารแตกตาง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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  1. ผลวิเคราะหความคิดเห็นตอแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัย 
เทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานมุทิตา รองลงมาคือดานเมตตา ดานกรุณา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
อุเบกขา ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไดมีการนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใชในการบริหารงานนอยสงผลให
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความไมเลื่อมใสศรัทธา ไมตระหนักถึงสิทธิ และหนาท่ีความรับผิดชอบทำใหผูปฏิบัติงาน
ไมเกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย  ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการท่ีดีตามพรหมวิหาร 4 ท้ัง 4 ดาน ท้ังนี้เปนเพราะวาธรรมชาติของคนโดยท่ัวไป
จะตั้งเปาหมายแหงความสําเร็จหรือตั้งความคาดหวังในภารกิจการงานไวในระดับที่สูงทุกคนตองการการยอมรับ         
ตองการความสำเร็จซึ่งเปนไปตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’ s needs theory) ในระบบการศึกษา
บุคลากรตองการมีความกาวหนาในอาชีพการงาน ตองการเห็นการเจริญเติบโตความมีคุณภาพของสถานศึกษา
ประกอบกับผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความมุงมั่นมีความรับผิดชอบมีกรอบระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  ที่ตองยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวิลาศินี เทียนทอง (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งผล
การศึกษาพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการท่ีดี อยูในระดับดีมาก และสอดคลองกับรพีพรรณ สีสด 
(2559) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสำคัญ 
ของคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักมพรหมวิหาร 4 อยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับนวรัตน ไวชมภู (2563) ไดศึกษาเรื่อง พรหมวิหาร 4 สำาหรับผูบริหารการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 พบวา พรหมวิหาร 4 จึงเปนหลักธรรมหนึ่งที่เหมาะในการนำามาประยุกตใชในการครองคนของผูบริหาร
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และทุกยุคทุกสมัย 
   1.1 ดานเมตตา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ดานเมตตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจตอทุกคน รองลงมาคือรักและหวงใยผูรวมงานดวยความจริงใจ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของ พิพัฒนพล กูลเกื้อ (2563) เรื่อง
จริยธรรมท่ีสงเสริมการเปนกัลยาณมิตรของผูบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ไดกลาววา ผูบริหารอาจจะตองเอาใจ
ใสดูแลประโยชนของการทำงานในสถานศึกษาใหมาก บริหารงานดวยความสุจริตโปรงใส ตรวจสอบได สรางความ
เชื่อมั่นดวย การพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา ใหเกิดเปนรูปธรรม เกิดประโยชนตอทุกฝาย  รวมทั้งการศึกษา
ของธัมมัฏฐิตตา อยูเจริญ (2558) เร่ืองภาวะผูนำเชิงพุทธกับพฤติกรรมองคการเชิงบวกที่เปนผลมาจากการใชภาวะ
ผูนำเชิงพุทธ ไดกลาววา หลักการบริหารการศึกษาแนวพุทธธรรมประกอบไปดวยหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเปนเครื่อง
ธรรมอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจำใจหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ มีขอธรรม 4 ขอ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตาและอุเบกขา ภาวะผูนำเชิงพุทธสงผลใหพนักงานเกิดพฤติกรรมองคการเชิงบวก ทั้งตอตัวผูบริหารที่ยึดหลัก
ภาวะผูนำเชิงพุทธเอง ตอเพื่อนรวมงาน และตอผูใตบังคับบัญชา 
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   1.2 ดานกรุณา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ดานกรุณา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รวมแกไขปญหาขอบอกพรองในการทำงาน รองลงมาคือไมใชอำนาจหนาท่ีบังคับใหทำงานเกินกำลังความสามารถ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไมกลั่นแกลงผูรวมงานในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย 
ตรีวรชัย (2561) ภาวะผูนำของผูบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ในเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหาร นั้น ผูบริหารไดนำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา และมุทิตา ไปปฏิบัติงานในองคการอยูใน
เกณฑท่ีสูง ตามหลักพรหมวิหาร 4 ดานกรุณาพบวาขอท่ีมีความคิดเห็นเรื่องภาวะผูนำของผูบริหาร ตามหลักพรหม
วิหาร 4 มากที่สุดคือ ผูบริหารมีความหวงใยตอสวัสดิการและใหการชวยเหลือ  สอดคลองกับ สามารถ อินตามูล 
(2554) ไดทำการศึกษาการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยพบวาการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารตามหลักคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก โดยเฉพาะการท่ีผูบริหารสถานศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสม และใหเกียรติบุคลากรทุกคน 
   1.3 ดานมุทิตา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร ดานมุทิตา โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมแกไขปญหา
ขอบอกพรองในการทำงาน รองลงมาคือการชวยเหลือผูรวมงานในกรณีท่ีทำงานผิดพลาด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ ไมใชอำนาจหนาท่ีบังคับใหทำงานเกินกำลังความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระสราวุธ สุขิโต 
(2558) การประยุกตใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลสะอาด
สมบูรณ อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาผูบริหารใหความสำคัญกับความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชาและ
ประชาชนดังนั้นผูบริหารควรรักษาระดับมาตรฐานท่ีดีไวและพยายามทำใหดียิ่งข้ึนไป ไดแกสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา 
ไดมีความกาวหนาในการทำงาน ทำงานตามความรูความสามารถของตน และมีโอกาสท่ีจะไดเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง 
รวมท้ังการเปนท่ีปรึกษาใหกำลังใจกับผูใตบังคับบัญชา 
    1.4 ดานอุเบกขา แนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร ดานอุเบกขา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี รองลงมาคือตัดสินใจในการทำงานดวยความเปนกลาง 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของพระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล) (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาเชิงวิเคราะหพรหมวิหาร 4 ในคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4 จึงเปนหลักธรรมที่มีความสำคัญมากตอวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม เนื่องจาก
เปนคุณธรรมอันดีงาม เปนหลักปฏิบัติท่ีมนุษยพึงยึดไวประพฤติปฏิบัติตอกันและกันเพื่อความสงบสุขของผูปฏิบัติ
และสังคมโดยสวนรวม อเุบกขา คือ การรูจักวางเฉยหรือการวางใจเปนกลางปราศจากอคติ เชน เมื่อทราบวาเพื่อน
สอบตกก็ไมควรแสดงความดีใจหรือเสียใจเพราะเพื่อนคนนั้นอาจจะทำตนเอง ถาเพื่อนมีความขยันอาจไมสอบตก 
ดังนั้นควรชวยเหลือเพื่อนโดยการกวดวิชาหรือใหคำแนะนำในการเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี  

ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ผูบริหารตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยยึดหลักนโยบาย
ทางดานการบริหารสถานศึกษามาเปนรูปแบบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 มีสวนรวมในการรวมคิด         
รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมกำกับติดตามตรวจสอบ ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค และใชกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง 

2) ผูบริหารจะตองปฏิบัติราชการตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สงเสริมแนวปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ตลอดจน 
พิจารณาใหคุณใหโทษตามระเบียบดวยความยุติธรรม เสมอภาคเปนธรรม และชอบธรรม สรางหลักแหงคุณธรรม
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสัตยสุจริต 

3) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและการใชงบประมาณตางๆ  ของสถานศึกษา
ตามกฎเกณฑอยางเปนระบบของทุกภาคสวน โดยชี้แจงใหความรูความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรกับผูบริหารหรือ
จัดประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการบริหารงานในสวนตางๆแกบุคลากร  ครูผูสอนในสถานศึกษาใหทุกคนมีสิทธิ
รวมกันในการกำหนดเกณฑในการบริหารสถานศึกษา  

4) จัดใหมีกิจกรรมรณรงคใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางและจริงจัง โดยเริ่มจากคณะผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดี เพราะเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมแลว ก็จะเปนผูปฏิบัติที่มี
คุณธรรมและจะกอใหเกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมท่ีนำไปสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1) ศึกษาแนวทางการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 
2) ศึกษาความคาดหวังของผูเรียนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิค

สกลนคร 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 
Role of school administrators in encourage of learning management according to 
opinion teachers’ under the Prachinburi primary educational service area office 1
 
ผูวิจัย    มยุรี  บุญอุย 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร.ตอศักด์ิ  บุญเสือ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามทัศนะของครู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา บทบาทในการสงเสริม
การจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 และ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศกึษา 
ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณการทำงาน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2565 จำนวน 1,034 คน กำหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใช เครจซ่ี และมอรแกน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 302 คน เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติที ่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ประกอบดวย t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว           

(One-Way ANOVA : F-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
1) บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ  ของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการจัดหาสื่อการเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู          
การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2) บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ
การทำงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณทำงาน
โดยรวมและรายดานไมแตกตาง 
 
คำสำคัญ : บทบาทของผูบริการสถานศึกษา , ทัศนะของครู 
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Absctract
Research on role of school administrators in encourage of learning management 

according to opinion teachers’ under the Prachinburi primary educational service area office 
1, the purpose of this study were to study the condition of role of school administrators in 
encourage of learning management according to opinion teachers’  under the Prachinburi 
primary educational service area office 1 and to compare role of school administrators in 
encourage of learning management according to opinion teachers’  under the Prachinburi 
primary educational service area office 1, classified by gender, age, educational and work 
experience.  The population use in this research was teacher’  under Prachinburi primary 
educational service area office 1 , fiscal year 2022, the number of 1,034 people was 
determined using the tables of Craigie and Morgan, the total number of samples was 302 
peoples.  The data were descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, 
standard deviation and hypothesis testing statistics consisting of t-test and f-test.
The results showed that

1) Role of school administrators in encourage of learning management according to 
opinion teachers’ under the Prachinburi primary educational service area office 1 , the overall 
level was at a high level.  When considering each aspect, it was found that The supply of 
materials has the highest average. second, it is the use of research as part of the learning process 
and the acilitating learning for learners and setting the environment was the least average.

2) Role of school administrators in encourage of learning management according to 
opinion teachers’  under the Prachinburi primary educational service area office 1 ,
classification by sex was significantly different at the 0. 05 level.  The age, education and 
work experience overall and individual were not different. 

Key Words : role of school administrators, opinion teachers’
 
บทนำ 
 สังคมไทยในปจจุบันตามสภาพการณ กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิด
วิกฤตการณหลายรูปแบบในสังคมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สถานการณ
ดังกลาวสงผลใหเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศอยางแทจริง เปาหมายของการจัดการศึกษาที่มุงสรางสรรคสังคมใหมี
เอกลักษณ ที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศโดยรวมและมุงสรางคนหรือผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตโดยตรงใหมีคุณลักษณะมี
ศักยภาพและความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม ไปสูความสำเร็จได ความสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงมิได
ข้ึนอยูกับระบบทุนหรือทรัพยากรเทานั้น ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.

2555-2559) สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลำดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยที่มีขนาดใหญขึ้น มีฐาน
การผลิตและบริการ ท่ีมีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและ
พหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมแข็งและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดาน
การคาและการลงทุนของไทยเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีโครงสรางพื้นฐานมีการครอบคลุมมากข้ึนและการบริการทางสังคมทุก
ดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำใหรายไดประชาชนสูงขึ้นปญหาความยากจนลดลงและคุณภาพชีวิตประชาชนดข้ึีน 

โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมโลกมากขึ้นทำใหมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัย
ภายนอกทำใหประเทสไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ท้ังคุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการ
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สาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง กอใหเกิดความแตกแยก จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยูมีความตอเนื่องจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เปนการวางรากฐานของ
ประเทศไทยในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไป
ตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2560-2579) หลักการพัฒนาประเทศ  ที่สำคัญในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”             การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 -11 รัฐบาลมีนโยบาย
ในการสรางความม่ันคงและเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ สรางสังคมท่ีมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในดานตาง ๆ  ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสิ่งสำคัญท่ี
ประเทศจะตองมีทิศทางและเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมมือกัน เพื่อ
ผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศ ที่มุงสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”          

ในอนาคต เนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปน คนดี คนเกง 
 จากความตองการดังกลาว จึงสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาท่ีจะตองปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางจัด
การศึกษา ครูก็ตองเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งลำพังครูคงไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย
ได ผูบริหารจึงตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยเพราะองคกรทุกประเภท ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทและ
เปนผูท่ีมีความสำคัญยิ่งตอการดำเนินงานในฐานะท่ีเปนผูควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรให
เปนไปตามเปาหมายเปนผูนำนโยบายและโครงการตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติและเปนผูบงชี ้ความสำเร็จขององคกร            
ถาผูบริหารมีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมก็จะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงาน คือไดทั้งงานและ
น้ำใจการบริหารงานยอมประสบผลสำเร็จหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูบริหารมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ใหสำเร็จนั่นเอง 
 ผูบริหารสถานศึกษานั้นถือวาเปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อตอยอดไปสู การพัฒนาประเทศ 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเห็นความสำคัญกับการพัฒนาคนใหเขมแข็ง พรอมรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตอง ใหความสำคัญของการเรงพัฒนา “ทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21” ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเพื่อใหนักเรียนมี ความพรอมที่จะกาวสูโลกในอนาคต ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหนักเรียนสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง พรอมพัฒนาทักษะตาง ๆ  ที่จำเปน
สำหรับการใชชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมศักยภาพครูผูสอนใหมีเทคนิคที่หลากหลายการ
บริหารจัดการสอนของครูใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว การจัดบรรยากาศการเรียนรูในทุกพื้นท่ีการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู การจัดนิเทศภายในอยางเปนระบบ การสรางขวัญกำลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษาและการสรางระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกี ่ยวกับการเรียนรู (บุญมา แพงศรีสาร.,2561) ตลอดจนมีความสามารถ ในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาท้ังในสถานศึกษาและในชุมชนมาพัฒนาการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษา
ใหประสบความสำเร็จ (ครรชิต ชัยกิจ,ละเอียด จงกลนีและจุฬาพรรณภรณ ธนะแพทย .,2563) บทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 การบริหารการศึกษาตามแนวทางไทยแลนด 4.0 นั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มี
บทบาทสำคัญตอความสำเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของสถานศึกษาแลว 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



ผูบริหารสถานศึกษายังเปนผูเชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติ ใหเปนรูปธรรมในการจัดการศึกษา ดังนั ้นผูบริหาร
สถานศึกษานอกจากจะตองมีคุณลักษณะท่ีดีแลว ตองมีความรู ความสามารถ เปนผูนำครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ี
กำหนดไว (สุกัญญา รอดระกำ.,2561) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนตอคณะครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานดานการศึกษาใหบรรลุเปาหมายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทำงาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม ทัศนะของครู         

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในครั้งนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย          

ที่เกี ่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบแนวคิด 4 ดาน 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 (5) ดังนี้ 1) การจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม 2) การจัดหาสื่อการเรียน 3) การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  4) การใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทำงานตามกรอบแนวคิด  
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ปการศึกษา 2565 จำนวน 1,034 คน จากสถานศึกษาจำนวน 119 แหง (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1, 2564) 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ปการศึกษา 2565 ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie.R.V., and Morgan, 

 D.W. 1970 : 608 อางใน บุญชม ศรีสะอาด., 2556 : 1999) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 302 คน โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random sampling) ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษา ประกอบดวย 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบานสราง อำเภอประจันตคาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ และอำเภอศรีมโหสถ จากนั้นนำมา
เทียบสัดสวน และใชการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1          

ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของครูใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ตามกรอบแนวคิด 4 ดาน 

 1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

 2. การจัดหาสื่อการเรียน 

 3. การอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ 
เรียนรู 
 4. การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 
2. อายุ  

   2.1 ไมเกิน 30 ป 

   2.2 31 – 40 ป 

   2.3 41 -50 ป 

   2.4 51 ป ข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษา 
   3.1 ปริญญาตรี 
   3.2 สูงกวาปริญญาตรี 
4. ประสบการณการทำงาน 

   4.1 ต่ำกวา 5 ป 

   4.2 5 - 10 ป 

   4.3 11 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณทำงาน 

จำนวน 4 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน 1) การจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม 2) การจัดหาสื่อการเรียน 3) การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4) การใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ชนิด 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 คะแนน  หมายถึง มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  

 3 คะแนน  หมายถึง มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 

 1 คะแนน หมายถึง มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 

2) การจัดหาสื่อการเรียน 3) การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4) การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามทัศนะของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ ผูวิจัย
มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาการสรางเครื่องมือจากเอกสาร ตำราและแนวความคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหา
สาระตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

3. นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงสราง
คำถาม การใชภาษาและความครอบคลุมในเนื้อหา แลวนำมาเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

4. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข แลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ตลอดจนความเหมาะสมในการใชภาษา แลวนำผลมาคำนวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

5. นำแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแลวนำเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ( Reliability) ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับเทากับ 0.91 
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6. นำแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และนำเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลทำวิจัย 

2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นพรอมสำเนาหนังสือขอความรวมมือในการทำวิจัย สงไปยังผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากครูผูสอน และจะไปรับแบบสอบถามกลับดวยตนเอง 

3. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อนำไปดำเนินการวิเคราะหทางสถิติและสรุปผลตามข้ันตอนของการวิจัยตอไป 

4. สงแบบสอบถามท้ังหมด 302 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนจำนวน 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

5. นำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ

การทำงาน วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะ
ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดาน
และโดยรวม จากนั้นนำคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ
วิเชียร เกตุสิงห (2538) คือ 

คาเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1) สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 1.2) หาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาชองครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)  
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2) สถิติพื้นฐาน 
 2.1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ ( Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

 2.2) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม โดยการทดสอบที แบบอิสระตอกัน 

(Independent t-test) 

 3.2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis Of Variance : F-test) 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ครูผูสอนสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 302 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 73.80 มีอายุระหวาง 30-40 ป จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97 คน 

คิดเปนนอยละ 32.10 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 237 คิดเปน รอยละ 78.58 มีประสบการณการทำงาน 

ตำกวา 5-10 ป จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 42.10 

2. บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการจัดหาสื่อการเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด มาก รองลงมาคือการใช การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2.1 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 ดานการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณษเปนรายขอ พบวา สงเสริมใหครูจัดมุมพิเศษตาง ๆ ภายในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองมาคือควรจัดหองเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอและอำนวยความสะดวกแกครูในการ
จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2.2 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการจัดหาสื่อการเรียนอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณษเปนรายขอ พบวา สงเสริมใหครูใชสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รอง
มาคือจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพยีงพอ และสงเสริมใหมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการทำสื่อท่ีสรางสรรคและทันสมัย มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
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2.3 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองมาคือ สงเสริมใหครูทำการประเมินผลไปพรอม ๆ กับการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน และ สงเสริมใหครูใช
วิธีการสอนท่ีฝกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะหและแกไขปญหาใหแกนักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2.4 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ดานการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการกำหนดนโยบายในการทำวิจัย ในชั้นเรียนอยางชัดเจน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองมาคือเก่ียวกับรูปแบบการทำวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอน และ สรางขวัญและกำลังใจแกครูใน
การทำวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

3. เปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทำงาน  

3.1 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 จำแนกตามเพศโดยรวมและดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

3.2 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามอายุโดยรวมและ รายดานไมแตกตาง 

3.3 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

3.4 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณทำงานโดยรวมและราย
ดานไมแตกตาง 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
1. บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ ของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษามีการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดหาสื่อการเรียน การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
การอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และตลอดจนการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สอดคลองกับ
งานวิจัยของจรัญ มาพิทักษ (2558) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทผูบริหารท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
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เขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารมีการสงเสริมการปฏิบัติงานครรูะดับที่ปฏิบัติในปจจุบันและ
ผูบริหารมีการสงเสริมในระดับปฏิบัติที่คาดหวัง มากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ อังจิมา คงโอ (2560)        

ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดานอยูในระดับมาก  

1.1 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ ของ
ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 ดานการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจัดมุมพิเศษตาง ๆ ภายในหองเรียน เชน 

มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร การจัดหองเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา ภูเฮียงแกว
และคณะ (2563) ไดศึกษาเรื ่อง บทบาทของผูบริหารที ่สงผลตอการใชแหลงเรียนรู เ พื ่อพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดภูเก็ต พบวา บทบาทของผูบริหารท่ีสงผลตอการใชแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก
ทุกดาน ดานการพัฒนาครูและ บุคลากรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด สุนทรียา บุญตา และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2564) ได
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมอำเภอพระ
สมุทรเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการ
จัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมอำเภอพระสมุทรเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1.2 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการจัดหาสื่อการเรียน อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารสงเสริมใหครูใชสื่อการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาและจัดหาวัสดุ อุปกรณ
และครุภัณฑมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุกัญญา ภูเฮียงแกว
และคณะ (2563) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารท่ีสงผลตอการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลจังหวัดภูเก็ต พบวาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูอยูในระดับมากทุกดาน ดานการพัฒนากิจกรรมท่ี
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  

1.3 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู อยูในระดับมาก ทังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสานศึกษามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสงเสริมใหครูทำการประเมินผลไปพรอม ๆ  กับการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัย
ของจรัญ มาพิทักษ (2558) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทผูบริหารท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนประถมศึกษาเขต
จตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาดานการพัฒนาการสอน ผูบริหารมีการสงเสริมการปฏิบัติงานครรูะดับท่ี
ปฏิบัติในปจจุบันและผูบริหารมีการสงเสริมในระดับปฏิบัติท่ีคาดหวัง มากที่สุด  

1.4 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการมีการกำหนดนโยบายในการทำ
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วิจัยในชั้นเรียนอยางชัดเจนและมีการกำหนดรูปแบบการทำวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอนสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิ
ริรัตน พานนาคและอมารัตน สนั่นเสียง (2560) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนำกับการสงเสรมิ
การทำวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุทธยา เขต 2 พบวา 1) ครูมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับดี เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
และดานสติปญญา 2) ครูมีความคิดเห็นวา การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู
ในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิติญาดา มัสแหละ, รอยพิมพใจ เพชรกุล และธีรพงษ สมเขาใหญ 

(2561) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของครูผูสอนในถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบวา บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. เปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทำงาน  

2.1 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศโดยรวมและรายดานดานการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ดานการจัดหาสื่อการเรียน ดานการอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดานการใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ .05 ซี่งสอดคลองกับงานวิจัยและสอดคลอง
กับงานวิจัยของวราพร สินศิริ และลาภภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ (2564) ไดทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในวังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ผลการศึกษาพบวาา ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ
การปฏิบัติงานการบริหารงานวิขาการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามอายุโดยรวมและรายดานไมแตกตางซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของของวราพร สินศิริ และลาภภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ (2564) ไดทำการศึกษษการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในวังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ครูท่ีมีอายุแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิขาการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา ลือสวัสด์ิ ,อรุณ จุติพลและวรรณวดี เกตแกว 
(2561) ไดทำการศึกษาการบริหารงานวิขาการของผูบริหารสานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกัน 
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2.4 บทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณทำงานโดยรวมและราย
ดานไมแตกตาง และสอดคลองกับงานวิจัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แวยอรี ลาเตะ (2559) ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอมายอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

พบวาประสบการณการปฏิบัติงานภาพรวมมีการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะรายการดังนี้ 

1. ดานการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีอำนวยความสะดวกแกครูในการ
จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน สงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื ้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนและปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียนใหสวยงามสะอาด รมรื่น 

2. ดานการจัดหาสื่อการเรียนผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำสื่อท่ี
สรางสรรคและทันสมัย สนับสนุนใหครูศึกษาหลักสูตรกอนจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหครูมีการผลิตสื่อมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานการอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม ใหครูใช
วิธีการสอนท่ีฝกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะหและแกไขปญหาใหแกนักเรียน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมท่ีให
นักเรียนมีสวนรวมคิดและลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคนควาความรูดวยตนเองท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. ดานการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญและกำลังใจแก
ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดงบประมาณสนับสนุนแกครูผูสอนที่มีผลสำเร็จในผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมงานวิจัยใหดีข้ึนและสงเสริมใหครูเขารับการอบรมในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหไดรับแนวคิดใหม
อยางตอเนื่อง 
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Abstract
  The purposes of this research are: 1) to study the state of personnel administration of 
schools; 2) to study the problems of personnel administration of schools; 3) to compare the state 
of personnel administration of schools classified by the size of schools; and 4 ) to compare the 
problems of personnel administration of schools classified by the size of schools. The sample is 
selected from 26 school administrators under Special Education Bureau for the 2022 academic 
year. The research instrument used is a five-rating scale questionnaire with the reliability at 0.92.
The statistical tools used for data analysis are mean, standard deviation and t-test.
  The results indicate that: 1) the state of personnel administration of schools for overall and 
individual aspects is at a high level. The highest average is discipline and disciplinary maintenance 
followed by personnel termination in case of not passing probation, personnel planning and
positioning, and the lowest level is personnel selection and recruitment; 2 ) the problems of 
personnel administration of schools overall are at a low level. The highest average is personnel 
termination in case of not passing probation followed by efficiency reinforcement, discipline and 
disciplinary maintenance, and the lowest average is personnel planning and positioning; 3) the 
comparison of the state of personnel administration of schools classified by size of schools is 
significantly different at the level of .05 except for personnel planning and positioning; and 4) the 
comparison of problems of personnel administration of schools classified by size of schools is 
significantly different at the level of .05 except for personnel selection and recruitment, discipline 
and disciplinary maintaining, personnel termination in the case of not passing probation.
 

Key Word : personnel administration 
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สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรักสังกัด
เทศบาลตำบลนาปา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 

The operating conditions of the student support system of Ban Nong Yai Rak Child 
Development Center under Na Pa Municipality, Mueang Chon Buri District, Chonburi
 

ผูวิจัย     วารุณี  มากทรัพย 

     นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

     ดร.ตอศักด์ิ  บุญเสือ 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก 

สังกัดเทศบาลตำบลนาปา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนการวิจัยเชิงสำรวจ มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา 
2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา กลุมตัวอยาง จำนวน 97 คน 

แลวกำหนดสัดสวน ไดกลุมตัวอยาง คร ูจำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 5 คน ผูปกครองนักเรียน 

จำนวน 85 คน ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัด

เทศบาลตำบลนาปา ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาล
ตำบลนาปา ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

คำสำคัญ : ระบบชวยเหลือนักเรียน 

 

Abstract
The operating conditions of the student support system of Ban Nong Yai Rak Child 

Development Center under Na Pa municipality, Mueang Chon Buri district, Chonburi is a 
survey research. The objectives of this study were as follows: 1) to study the operating 
conditions of the student support system of the Ban Nong Yai Rak Child Development Center 
under Na Pa municipality. 2) To compare the operation of the student support system 
according to the teacher's opinions, the school committee, and parents and students of the 
Ban Nong Yai Rak Child Development Center under Na Pa municipality. The subjects were 
97 people consisting of 7 teachers, 5 school committees, and 85 students' parents. The 
findings of this study were as follows:
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1) The conditions of operation of the student care and assistance system of Ban Nong 
Yai Rak Child Development Center under Na Pa municipality according to the teacher's 
opinion, school directors and parents. Overall, there was at a high level.

2) The conditions of operation of the student care and assistance system of Ban Nong 
Yai Rak Child Development of Na Pa municipality according to the teacher's opinion, school 
directors and parents of students were different but not significantly statistical.

Key Word : Student Assistant Sysyem
 

บทนำ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา ซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชากร
กอนวัยเรียน จึงตองหาวิธีจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อการพัฒนานักเรียนทุกดาน นอกจากการจัดหลักสูตร
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถแลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ก็เปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา ในสภาพของสังคมยคุการสื่อสารไรพรมแดน เราตอง
ยอมรับวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในการดำเนินชีวิต การสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ นอกจากจะสงผลทาง
ความเจริญรุงเรืองแลว ยังสงผลกระทบโดยการกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย เชน นักเรียนไมใสใจในการเรียนรู 
ครูขาดความเอาใจใสในการดูแลนักเรียน นักเรียนท่ีมีปญหาดานตางๆ ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งปญหาเหลานี้สงผล
เสียตอตัวนักเรียน ท่ีทำใหขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อการดำรงชีวิตอยูอยางสมบูรณได 

 ดวยสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลนาปา ใหสามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองยายรัก 

สังกัดเทศบาลตำบลนาปา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู กรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การดำเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที ่เทศบาลตำบลนาปา            

มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองยายรัก จำนวน 131 คน ประกอบดวย คณะครู จำนวน 9 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 

ผูปกครองนักเรียน จำนวน 115 คน 

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบกับตารางของเครซี่และมอรแกน  ไดกลุม
ตัวอยาง จำนวน 97 คน แลวกำหนดสัดสวน ไดกลุมตัวอยาง คร ูจำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 

5 คน ผูปกครองนักเรียน จำนวน 85 คน  
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2. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแกองคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน คือ ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา ผูวิจัยไดกำหนดระยะเวลาในการวิจัยไว 1 ภาคเรียน คือภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2565 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองยายรัก จำนวน 131 คน ประกอบดวย คณะครู จำนวน 9 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 

ผูปกครองนักเรียน จำนวน 115 คน  

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบกับตารางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุม
ตัวอยาง จำนวน 97 คน แลวกำหนดสัดสวนตามสัดสวน ไดกลุมตัวอยาง คณะครู จำนวน 7 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 5 คน ผูปกครองนักเรียน จำนวน 85 คน แลวสุมกลุมตัวอยาง อยางงายโดยการจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คร ู
2. คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ผูปกครองนักเรียน 

สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

1. ครู 
2. กรรมการสถานศึกษา 
3. ผูปกครองนักเรียน

สภาพการดำเนินงานระบบ 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

2. ดานการคัดกรองนักเรียน  

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  

4. ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน  

5. ดานการสงตอนักเรียน 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองยายรัก 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริม
และพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556, หนา 82) โดยกำหนดความหมายของคาคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารตำรา และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน เพื ่อเปนแนวทางในการกำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและการสรางแบบสอบถาม  

  2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

 3. สรางเครื่องมือในการวิจัย 

 4. นำเสนอรางเครื่องมือใหอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

 5. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 

 6. นำเครื่องมือไปทดลองใช กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 30 คน แลวนำมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค  

 7. นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงใหถูกตอง และจัดพิมพแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองยายรัก เทศบาลตำบลนาปา เพื่อขอเก็บขอมูลการวิจัย 

 2. ผูวิจัยนำแบบสอบถาม สงไปยังคณะครู และกรรมการสถานศึกษาและรับกลับดวยตนเอง และขอความ
อนุเคราะหจากครูประจำชั้น ชวยสงแบบสอบถามใหผูปกครองท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามสงคืนผูวิจัย 

 4. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดสอบถามครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวนำไปดำเนินการ
ตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีลำดับข้ันตอนดังนี้ 
  1. ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนกลับมา 
 2. ประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งจะทำการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลวนำคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑใน
การแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550 : 77) 

   4.51–5.00 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.51–4.50 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

   2.51–3.50 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
   1.51–2.50 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับนอย 

1.00–1.50 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1. แนวคิดดานการบริหาร 
 ความหมายของการบริหาร 
  ภิญโญ สาธร (2526 : 1) ไดใหความหมายของการบริหารไววา การบริหาร คือ “ศิลปะในการทำให
กิจกรรมตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติจนเปนผลสำเร็จ” 

 กีรติ ยศยิ่งยศ (2549 : 24) ใหทัศนะคำวา “การบริหาร” หมายถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

อยางมีกลยุทธ โดยใชศาสตร และศิลปในการนำทรัพยากรทางการบริหาร รวมถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ มาประกอบ
กันตามกระบวนการบริหาร 
 เสนาะ ติเยาว (2551:1) ใหความหมายของการบริหารไววา “การบริหารคือ กระบวนการทำงานกับคน 

และโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง”  

  สมคิด บางโม (2552 : 61) ใหความหมายการบริหารไววา การบริหารเปนศิลปะในการใชคนเงิน วัสดุ 

อุปกรณขององคการและนอกองคการ เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

  วิรัช สงวนวงศวาน (2554 : 2) ใหความหมายการบริหาร คือ สิ่งที่ผูจัดการหรือผูบริหารตองปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวของกับการประสานงานและการดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของผูอื่น 

  จรัส อติวิทยาภรณ (2554 : 2) ใหความหมายคำวา “การบริหาร” (administration) มีรากศัพทมาจาก
ภาษาลาติน “administration” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออำนวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ 
หรือมีความหมายใกลเคียงกันกับคำวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช หรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือรัฐมนตรี 
สำหรับความหมายด้ังเดิมของคำวา administer หมายถึงการดูแลติดตามสิ่งตาง ๆ  

 คารเตอร วีกูด (Carter V.Good, 1973, : 13) ใหความหมายวา “การบริหาร” หมายถึงเทคนิค และ
วิธีการ ตาง ๆ ท่ีใชในการดำเนินงานในองคการทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายท่ีต้ังไว 

X

X
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 เฮอรเบิรต ไซมอน (Herbert A. Simon, 1950, : 3) ใหความหมายวา การบริหารหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมมือกันดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย ๆ อยางรวมกัน 

 สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำกิจกรรมตาง ๆ ของคนต้ังแต 2 คนข้ึนไป โดยผูบริหารจะ
เปนผูใชศิลปะ ใชเทคโนโลยีและวิธีการตาง ๆ ทำใหบุคคลทำงานรวมกัน ใหความรวมมือปฏิบัติงานจนสำเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค ตามจุดมุงหมายท่ีวางไวรวมกัน 

ความสำคัญของการบริหาร 
สุมาลี ทองงาม (2555 : 14) ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารไววา การบริหารมีความสำคัญแกคน

ทุกกลุม เพราะการบริหารเจริญเติบโตควบคูมากับการดำรงชีวิตของมนุษย และประสงคท่ีชวยใหมนุษยดำรงชีวิตอยู
รวมกันไดอยางผาสุก การบริหารทำใหการทำงาน ขององคการสำเร็จ กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ แมวานัก
บริหารจะไมไดเปนผูลงมือทำงานเอง ตองอาศัยคนอื่นเปนผูทำงานตาง ๆ ก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาผูบริหารไม
ตองทำอะไรเลย ตรงกันขาม นักบริหารกลับตองหันมาบริหารหรือการจัดการที่เปนงานของกลุมทั้งกลุม เพื่อให
องคการสามารถดำเนินไปไดอยางเปนระบบ โดยท่ีทุกฝายตางทำงานโดยไดประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ 

จอมพงศ มงคลวนิช (2556 : 22) ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารไววา เปนการดำเนินงานของกลุม
บุคคลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2557 : 3) ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารไววา เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคล
ต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมมือกันดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางท่ีบุคคลรวมกัน
กำหนดโดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบและใชทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ 

ประชุม ปนสกุล (2557 : 32) ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารไววา การบริหารมีความสำคัญกับ
บุคคลทุกองคการ สรางความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำใหการทำงานประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

เฟสเตอร, และเคทล (Fester, & Kettl.1991 p. 7) ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารไววาเปนการ
จัดการท่ีทำใหเกิดความสำเร็จและเห็นวาการบริหารเปนกระบวนการระดมความรู ความสามารถ ท่ีทำใหบุคลากร
ดำเนินการใหไปสูเปาหมายไดผลสำเร็จสูงสุด 

ฮอย, และมิสเกล (Hoy, & Miskel. 2001, p. 437) ไดใหความหมายของการบริหารไววา หมายถึง 
กระบวนการท่ีมุงไปสูจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว อาทิ การตัดสินใจ การสรางแรงจูงใจ ภาวะผูนำ โดยการบริหารตอง
คำนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา และสภาพการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

สรุปไดวา ความสำคัญของการบริหาร เปนกระบวนการในการดำเนินงานของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหภารกิจขององคการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ผูบริหารตองมีภาวะผูนำโดยการ
สรางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำใหการทำงานประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว และคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะตามมา และสภาพการณที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต มีกระบวนการระดมความรูความสามารถของ
บุคลากรในองคการ กระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบในการวางแผน การจัดการองคการ การดำเนินการ 
การกำกับติดตาม และการประเมินผล การพัฒนาและปรับปรุง และใชทรัพยากรตลอดจนเทคนิค ตาง ๆ อยาง
เหมาะสมทำใหงานสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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หลักการบริหาร 
หลักการบริหารนั้น มีนักวิชาการนำเสนอไวมากมายหลายประการ ซึ่งเปนหลักการบริหารที่มีประโยชน 

และใชไดดีกับการบริหารในแตละองคกร หรือตามสถานการณ ซึ่งผูวิจัยขอนำเสนอดังนี้ 
หลักการบริหารดวยวงจรคุณภาพ (PDCA)  

การบริหารงานดวยวงจรคุณ ภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง(อางถึงใน เพ็ญพันธ จตุรภัทร , 

2559:29) ปจจุบันจัดเปนกระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดีและถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จดัเปนแกนรวม
ของการบริหารที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข ดังนี้ Plan คือ
การกำหนดสาเหตุของปญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการ ปรับปรุงใหดีขึ้น Do คือ 

การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนำรองในสวนยอย Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตาม
แผนหรือหากมีสิ่งใดท่ีทำผิดพลาดหรือไดเรียนรูอะไรมาแลวบาง Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปน
ที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน ใหทำซ้ำวงจรโดยใชการเรี ยนรูจากการกระทำในวงจรที่ได
ปฏิบัติไปแลว แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องแตสามารถเร่ิมตนจากข้ันตอนใดก็ไดข้ึนอยูกับปญหา
และข้ันตอนการทำงานหรือจะเร่ิมจากการตรวจสอบสภาพความตองการเปรียบเทียบกับสภาพท่ีเปนจริงจะทำใหได
ขอสรุปวาจะตองดำเนินการอยางไรในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

หลักการบริหารแบบ POSDCoRB ของ Gulick, Luther & Urwick, Lyndall (อางถึงในตอศักดิ์ บุญเสือ
,2560 : 37) เปนหลักการบริหารที่นิยมใชกันมากอีกแบบหนึ่ง โดยมีหลักการ 7 ประการ ไดแก การวางแผน 

(Planning) หมายถึงการเตรียมการบริหารจัดการองคกร โดยกำหนดวาจะทำอะไร เพื่ออะไร จะทำอยางไร เชน
แผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการประจำป การจัดองคกร(Organizing) หมายถึงการจัดโครงสรางขององคกร เชน
โครงสรางการบริหารโรงเรียน การจัดวางตัวบุคคล(Staffing) หมายถึงการจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตาม
โครงสรางการบริหาร การสั่งการ(Directing) หมายถึงการสั่งงาน มอบหมายงานใหบุคลากรทำ การประสานงาน
(Co-ordinating) หมายถึงการประสานงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อติดตาม ดูแลชวยเหลือใหบุคลากรทำงานได
สำเร็จ การรายงาน(Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งระหวางปฏิบัติและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

งบประมาณ(Budgeting) หมายถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การบริหารแบบ PIE (Newby, Stepich, Lehman & Russell:2000 อางถึงใน ปยะพร ปอมเกษตร , 

2559:9) ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การนำแผนสูการปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล 

(Evaluation)  

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห และการตัดสินใจของผูบริหารท่ีจะกำหนดวิธีการ
ไวลวงหนาอยางเปนระบบเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การนำแผนสูการปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือก
แผนงานโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จตามจุดหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองอาศัยกลยุทธหลายอยาง ท้ัง
กลยุทธภายในองคการ และกลยุทธภายนอกองคการ การปฏิบัติตามแผน โครงการและกิจกรรมในแผน การเตรียม
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บุคลากร สถานที่ สื่อ การกำหนดผูรับผิดชอบ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การอนุมัติใชงบประมาณ ใหบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

การประเมินผล (Evaluation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบ การควบคุมและการวัดผลการ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา หรือขอบกพรองหรือขอจำกัดของแผนนั้น ๆ  เพื่อจะไดปรับปรงุให
แผนสามารถนำไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
แนวคิดการบริหารการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงขาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 มาตรา 8 การจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 
  1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

  2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 
  1. มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

  2. มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
  4. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
  6. การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สรุปไดวา การบริหาร เปนกระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจของผูบริหารที่จะกำหนดวิธีการไว

ลวงหนาอยางเปนระบบเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว โดยมีการนำ
แผน ที่กำหนดไวไปปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จ และมีการประเมินผลแผน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ และวัดผลการ
ปฏิบัติหรอืความสำเร็จโดยวัดตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
การบริหารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานของผูบริหาร โดยการอำนวยการ การควบคุม และ  การ
ดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนาที่ทั้งหมดของสถานศึกษา การทำกิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหารและสมาชิกใน
องคการ การควบคุมการจัดการภายในสถานศึกษาและทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
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ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา 
 ขอบขายการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารงาน 4 กลุมงาน คือการบริหารวิชาการ  การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ซึ่งงานท้ัง 4 กลุมงาน เปนการดำเนินการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน และกลุมงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ตองเกี่ยวของเชื ่อมโยงกับชุมชน 

องคกร หนวยงาน คือ การบริหารท่ัวไป โดยมีงานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน คืองานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่ง
เปนงานท่ีตองมีการประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียนและเพื่อใหการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ทุกสังกัดท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวัน ชวงอายุต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ปบริบูรณ หรือกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ที่สามารถนำไปใชประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการและความตอเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กลุมเปาหมาย 

  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรูและการศึกษา สำหรับ
เด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแตทารกแรกเกิดถึง 6 ปหรือกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ใชชื่อหลากหลายรวม
ทุกสังกัดในประเทศไทย ไดแก 

  1. กระทรวงมหาดไทย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียนอนุบาล  

 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย: สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  

 3. กรุงเทพมหานคร : ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (สำนักพัฒนาสังคม) สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (สำนัก
อนามัย) และโรงเรียนอนุบาล (สำนักการศึกษา)  
 4. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนยเด็กเล็กในโรงพยาบาล  

 5. กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และโรงเรยีน
อนุบาลเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน)  

 6. หนวยงานอ่ืนๆ เชน โรงเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแหงชาติ
มูลนิธิและองคกรเอกชน 

สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 

 มาตรฐานดานท่ี 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 5 ตัวบงชี้/ 26 ขอ 

 มาตรฐานดานที่ 2 ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล และจัดประสบการณการเรียนรูและการเลน เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 5 ตัวบงชี้/ 20 ขอ 

 มาตรฐานดานท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  

  3 ก แรกเกิด ถึง 2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน) จำนวน 2 ตัวบงชี้/7 ขอ 

  3 ข 3 ปถึง 6 ป (กอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1) จำนวน 7 ตัวบงชี้/22 ขอ 
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แนวคิดและหลักการที่เก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 เรืองยศ อุตรศาสตร (2546 : 21) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไว ดังนี้ ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินงานพัฒนาดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค ตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยความรวมมือระหวางกรมสามัญศึกษา กรมสุขภาพจิตและกรม
วิชาการ ซึ่งมีองคประกอบสำคัญ 5 ดาน คือ  

 1. ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล หมายถึง การรวบรวมและรับทราบขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ไดแก 

ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริม การปองกัน และ
แกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง 
 2. ดานการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อจัดกลุมนักเรียนเปน          

2 กลุม คือ 

  2.1 กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน
แลว อยูในเกณฑของกลุมปกติ 

  2.2 กลุมเสี่ยง/กลุมมีปญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/กลุมมีปญหา ตามเกณฑ
การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกปญหาตามแตกรณี 
 3. ดานการสงเสริมนักเรียน หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของครูท่ีปรึกษาให
มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติกลายเปน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ และมี
คุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 

 4. ดานการปองกันและแกปญหา หมายถึง ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือนักเรียน
ท่ีหลากหลาย เพื่อปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน 

 5. ดานการสงตอ หมายถึง การสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในกรณีปญหาของนักเรียนท่ียาก
ตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน 

วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบที่มีมาตรฐานโดยมีวิธีการและเครื่องมือ ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน
พรอมเอกสารหลักฐานการทำงานของครูท่ีปรึกษาในการประสาน ความรวมมืออยางใกลชิดกับผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน รวมท้ังไดรับ การสนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนรูปธรรม 

 กรมวิชาการ (2540:22) ไดกลาววา กระบวนการชวยเหลือคน จะมุงพิจารณาจากสาเหตุเปนสำคัญจากนั้น
จึงดำเนินการใหความชวยเหลือตามสภาพปญหานั้น ๆ โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ ชวยให คนชวยตนเองไดเพื่อใหแต
ละคนรูจักและเขาใจตนเองอยางแทจริง และเขาใจสภาพแวดลอมรอบตน สามารถคิดและตัดสินใจเลือกไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และสามารถปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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กรมสามัญศึกษา (2544 : 7) ไดกำหนดวัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไว 2 ขอ ดังนี้ 
 1. เพื่อใหการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือชุมชน มีการทำงานรวมกันโดยผานกระบวนการ
ทำงานท่ีมีระบบพรอมดวย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:5) ไดกำหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
 1. เพื่อโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 

 2. เพื่อสงเสริมใหครูประจำชั้น ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองชุมชน หนวยงาน และองคกร
ภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตอมาในป พ.ศ.2552 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดปรับวัตถุประสงคใหม ดังนี้ 
 1. เพื่อใหการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการทำงาน
รวมกันโดยผานกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน มีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 

 สรุปไดวาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ มีเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได สงเสริมใหครูประจำชั้น ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน กรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการทำงานรวมกันโดยผานกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน 

มีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการพฒันา
เต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเปนคนดี มี
คุณภาพ มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถศึกษาเลาเรียนไดเต็มศักยภาพ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ประโยชนที่ไดรับของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 กรมสามัญศึกษา (2544 : 9) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ไดกลาวถึงประโยชนของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไว สรุปไดดังนี้ 
 1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
 2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี 

 3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซึ่งเปนรากฐานใน
การพัฒนาความเกง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุงมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 

 4. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอยางรอบดาน 

 5. ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเขมแข็ง ดวยความเสียสละ เอาใจใส  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547: 4) กลาววา การดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสำคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขโดยมี
วัตถุประสงคสำคัญดังนี้ 
 1. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการ และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได 

 2. เพื่อสงเสริมใหครูประจำชั้น/ ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกร
ภายนอกท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนคนที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา   

 สรุประบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั ่วถึงและตรงตามสภาพปญหา  

สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาความเกง ( IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุงมั ่นที่จะ
เอาชนะอุปสรรค (AQ) เรียนรูอยางมีความสุข และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอยางรอบดาน 

องคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 กรมสุขภาพจิต (2546 :7) ไดใหรายละเอียดขอบขายองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา 
เปนกระบวนการดำเนินงานท่ีมีองคประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ 

 1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 

 2. การคัดกรองนักเรียน 

 3. การสงเสริมนักเรียน 

 4. การปองกันและชวยเหลือนักเรียน 

 5. การสงตอนักเรียน 

4. บริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก 

 สถานท่ีต้ัง ต้ังอยูเลขท่ี 112 หมูท่ี 12 ตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 ระดับชั้นท่ีเปดสอน เปดสอนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 

 มีเขตบริการ จำนวน 12 หมูบาน ตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 วิสัยทัศน มุงสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหเหมาะสมตามวัย มีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณสังคม 

สติปญญา ใฝเรียนรูอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และเติบโตอยางมีคุณภาพ 

พันธกิจ  

  1. สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2. พัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในใหเอื้อตอการเรียนรู 
 4. สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
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เปาหมาย  

 1. เด็กมีความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐาน 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 3. เด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 4. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 5. เด็กมีความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยของวิญญา ผองใส (2556) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหถือนักเรียนของโรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สัญญา สำเภา (2556) ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบ
การดูแลชวยหลือนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สุชาดา ศรัทธาผล
(2556) ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง ภูษณิศา คารวพงศ (2556) ทำการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร  รัชพล นรวรรณ
(2556) ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ณรงค เจริญชัย (2557) ศึกษาการมีสวนรวมในการดำเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32         

ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (2557) ทำการวิจัยเรื่อง โมดูลการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วราพร มวงประถม (2558) ศึกษาการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกมาประถมศึกมา
พระนครศรือยุธยา เขต 1 วรัญญา ไชยตาจักร(2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สุนิสา มาสุข (2560) ทำวิจัย
เร่ืองการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ธิดา พงษสวัสด์ิ 

(2561) ทำวิจัยเรื่องการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ธิตินัดดา สิงหแกว 
(2562) ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชวงจร PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปาตึงหวยยาบ 

อำเภอบานธิ จังหวัดลำพูน โอเวน (Owen Thomas:2015) ไดศึกษาถึงผลของการใชวิธีปรับพฤติกรรมนักเรียน
มัธยมที่ขาดเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ฮอดเก เดอบอรา ดี(Hodge, Deborah D. : 2017) ศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีตอการคงอยูของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแอปพาเลเซีย และอารีฟน 

มูฮัมหมัด ฮัดนี (Arifin,Muhammad Husni : 2018). ศึกษาบทบาทของระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาในการเพิ่ม
การคงอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดของอินโดนีเซีย โดยสรุปพบวาการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสามารถใชการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศ เทคนิคการใหคำปรึกษาจะชวยใหครู
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะมีความเขาใจ  ในเรื่องของการรูจัก
นักเรียนรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียนไดดีขึ ้น อีกทั้งประสานงานและสื่อสารในการสงตอนักเรียนเพื่อ
แกปญหาได และการใชกลยุทธการนิเทศแบบมีสวนรวมโดยมีผูนิเทศเปนคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนจากการ
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ประชุมสรุปผลการพัฒนาสงผลใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติการใหคำปรึกษาชวยเหลือนักเรียน
ไดดีขึ้น และเมื่อวางระบบการทำงานใหชัดเจนทุกขั้นตอนครูสามารถปฏิบัติงานไดตามบทบาทหนาที่ไดชัดเจน
ถูกตองและรวดเร็วสามารถประสานงานกับผูที่เกี่ยวของและสงตอนักเรียนที่มีปญหาไดอยางทันทวงที  การเลือก
บุคลากรเขามาทำงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้นตองเลือกคนที่มีประสบการณและการเขารับราชการมา
เปนเวลานานมีการประชุมบุคลากรเปนระยะ โดยใหหัวหนาระดับเปนผูติดตามการดำเนินงาน การวางแผนการ
ดำเนินงานตั้งแตเริ่มเปดภาคเรียน นักเรียนที่ประสบความสำเร็จจะตองมีการประกาศคุณงามความดีของนักเรยีน
ตามปายนิเทศประชาสัมพันธ มีการจัดแบบโรงพักจำลองข้ึนภายในโรงเรียน การอำนวยความสะดวกตาง ๆ ในการ
บริหารงานระบบ การดูแลชวยเหลือ สำหรับครูประจำชั้นตองสรางแนวทางดำเนินการปองกัน การแกไขปญหา
นักเรียน ที่มีความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียน โดยสรางความรวมมือจากผูปกครอง
และนักเรียน สวนการเยี่ยมบาน การสัมภาษณ การประสานสัมพันธผูปกครองและการจัดกิจกรรมแกปญหาตาง ๆ 

สิ่งสำคัญในการดำเนินงานการ ออกเย่ียมบานและประสานสัมพันธนั้น คือ การอำนวยความสะดวกใหครูท่ีปรึกษา
ในการออกเยี่ยมบานเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหครูท่ีปรึกษาเห็นปญหาท่ีแทจริงของนักเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัด
เทศบาลตำบลนาปา ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัด
เทศบาลตำบลนาปา ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก 

สังกัดเทศบาลตำบลนาปา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา 1).สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา ตามความคิดเห็นของครู กรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมีการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ศูนยเด็กเล็กบานหนองยายรัก จึงไดเอาใจใส ใหความชวยเหลือแกนักเรียนและ
ผูปกครองทุกดาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลนาปา เชน สนับสนุนหนากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล อาหารสดอาหารแหง ถุงยังชีพ บริการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเย่ียมบานนักเรียน
เปนระยะๆอยางตอเนื่อง กอปรกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรักไดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลอยาง
ครบถวน มีการวิเคราะหคัดกรองนักเรียนอยางเปนระบบ พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา  และปองกันแกไข
ปญหาอยางเครงครัดเสมอมา ดวยกิจกรรมที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรักดำเนินการนี้ จึงเปนเหตุใหครู 
กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง เห็นวาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองยายรัก มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับบุญเตือน สุบิน.(2562)ที่ศึกษาการจัดระบบ
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ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานใหมสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  2)สภาพ
การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก สังกัดเทศบาลตำบลนาปา 
ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะคณะครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง มีความใกลชิดและมีปฏิสัมพันธที่ดีกัน กรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ไดมารวมกิจกรรมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก ทำใหรับทราบรับรูเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรักอยางสม่ำเสมอ แตอาจจะไมรับทราบถึงกิจกรรม
บางสิ่งบางอยางท่ีครูดำเนินการ จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันบาง แตก็แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก 

 1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรักควรศึกษาถึงความตองการของผูรับบริการบาง วาตองการใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก ชวยเหลือเร่ืองใดเปนพิเศษหรือไม 

 1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ เพื่อสรางการรับรูท่ีเทาๆ กัน 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาความตองการของผูรับบริการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยายรัก ดวย 

 2.2 ควรศึกษาปญหาการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
ยายรักดวย 
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ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
ACCORDING TO TEACHERS’ UNDER LOP BURI PRIMARY EDUCATIONAL 
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Abstract
Research on academic affairs administration of school administrators according to 

teachers’ under Lop Buri primary educational service area office 1, the objectives were to 
study the condition of administrators according to teachers’ under Lop Buri primary 
educational service area office 1 and to compare administrators according to teachers’ under 
Lop Buri primary educational service area office 1, classified by gender, age, educational and 
work experience. The population used in this research was teachers in Lop Buri Primary 
Educational Service Area Office 1, fiscal year 2022, the number of 1,363 people was 
determined using the tables of Krejcie and Morgan, the total number of samples was 302 
people. The data were descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, 
standard deviation and hypothesis testing statistic consisting of t-test and F-test.

The results showed that 1) The condition of academic affairs administration of school 
administrators according to teachers’ under Lop Buri primary educational service area office 
1, the overall level was at a high level. When considering each aspect, it was found that the 
development of learning processes had the highest average, followed by the development of 
quality assurance systems within educational standards and the development and use of 
educational media technology was the least average. 2) The academic affairs administration 
of school administrators according to teachers’ under Lop Buri primary educational service 
area office 1, classification by sex was significantly different at the 0.05 level. The age, 
educational and work experience overall and individual were not different. 

Key Words : Academic Affairs Administration, Teachers' opinions
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การพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 
 

Teacher Development for Core Competency in the 21st Century of Ban Sripoom School under
Buriram Primary Educational Service Area Office 3

 

ผูวิจัย   ศราวุธ  สุดหอม 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร. สันตชัย  พูลสวัสด์ิ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลัก

ของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ และ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ กลุมเปาหมาย คือ ครูโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบลหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 จำนวน 16 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย 2 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูและบุคลากรสูสมรรถนะ 

หลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 2) แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

และ 3) แบบประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคาสถิติพื้นฐาน คือ

คาเฉลี่ย (x) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) 

 ผลการศึกษา พบวา 1) การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอน           

ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ พบวาครูจำนวน 16 คน มีความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของ

ครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 คิดเปนรอยละ 100 2) การศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 

พบวา ผลการพัฒนาครูส ูสมรรถนะหลักของครูผู สอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (x = 4.76)                    

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาครูบานศรีภูมิมีสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ           

เรียงตามลำดับ คือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) ซึ่งประกอบดวย ความรัก

และศรทัธาในวิชาชีพ การดำรงชีวิตอยางเหมาะสม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 

ระดับผลการประเมินมากท่ีสุด สวนผลการประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 นอยท่ีสุด คือ ความสามารถ

ในการวางแผน การกำหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะหภารกิจงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ระดับผลการประเมินมาก 
 

คำสำคัญ : สมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 , ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



Abstract
The objectives of this research were 1 )  to study the problems and the needs of teacher 

development for core competency in the 21st century of Ban Sripoom School and 2) to study the 
teachers’ development for core competency in the 21st century of Ban Sripoom School. The 
samples of the research were 16 teachers working for Ban Sribhum School, Nong Hong Sub-
district, Buriram Province under the administration of Buriram Primary Education Service Area 
Office 3. The samples were selected by purposive sampling. The study was an action research 
consisted of 2 cycles of operation. There were 3 instruments used for collecting data including 
1)  the questionnaires about the problems and the needs of development for core competency in 
the 21st century, 2 )  the records of the discussions of Professional Learning Community—PLC 
and 3 )  the evaluation form of core competency in the 21st century. The collected data were 
quantitatively analyzed using different statistics – mean ( ) , standard deviation ( S.D.)  and 
percentage (%) and qualitatively analyzed using content analysis.

The results of the research were as follows: 1) The study about the problems and the needs 
of teacher development for core competency in the 21st century of Ban Sripoom School revealed 
that 16 teachers of Ban Sripoom have the needs to develop themselves for core competency in the 
21st century at the percentage of 100. 2 )  The study on the teachers’ development for core 
competency in the 21st century of Ban Sripoom School showed that the result of the teachers’ 
developing is generally at the highest level of 4.76 (X =4.76). When separately considering each 
item on core competency in the 21st century, it was found that the teachers of Ban Sripoom have 
teacher’s Ethics and Integrity ethics which were consisted of love and faith in career, living an 
appropriate life and behaving as a role model at the highest mean level of 5.00. While the lowest 
level of results were an ability in planning, determining the goal, analysis, and synthesis different 
tasks with the mean level of 4.31 which was still regarded as satisfying.

Key Word (s) : Core Competency in the 21st century , Professional Learning Community

 

บทนำ 
 ในปจจุบันการพัฒนาสมรรถนะทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 จำเปนอยางมาก เนื่องจากครูยุคดิจิทัล ตองปรับตัว

เพื่อความยั่งยืนในวิชาชีพใหเปนคุณลักษณะของครูยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง Jaikwang (2017) ไดกลาววา การพัฒนา 

สมรรถนะครูเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของ

องคกรทางการศึกษา นอกจากจะพิจารณาบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแลวจะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูดวย ทำใหครู

จำเปนตองพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะที่สูงขึ ้น เหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเขาสูศตวรรษที่ 21          

มีจุดเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนคุณภาพผูเรียน จึงทำใหบทบาทของครูเปลี่ยนแปลงจากครูผูสอน ผูใหความรู กลายเปน

ครูผูอำนวยความสะดวก (Phimphan Dejakup, 2015) การปรับตัวในบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชวยให

ครุยุคใหมตองกาวทันและกาวตามวิทยาการใหมๆ รวมทั้งการสรางทักษะการเรียนรูอยูตลอดเวลา ซึ่งการมีทักษะการ

เรียนรูจะชวยปรับเปลี่ยนและยกระดับศักยภาพของครูใหมีความแกรงในท้ังวิชาการและวิชาชีพ (นารีรัตน รักวิจิตรกุล, 2560) 

ซึ่งจะทำใหครูสามารถนำผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู นำโรงเรียนไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู ในทามกลางกระแส 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม แสวงหาแนวทางใหมในการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพ และคุมคากับงบประมาณ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 

การพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักในศตวรรษท่ี 21  

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 

 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community) 

 
 

การลงทุนเพื่อมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดของการพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาโดยตอง

เริ่มตนท่ีการพัฒนาครูเปนประการสำคัญจากการกำหนดเปนสมรรถนะเชิงวิชาชีพเปนฐานการพัฒนา (Competency - Based) 

สรุปไดวา ครูจำเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององคกรมีบทบาทในการเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

กาวไปในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหมไดอยางมีศักด์ิศรี (ประสาท เนืองเฉลิม, 2561) 

 จากความสำคัญและความเปนมาของปญหาดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะ

หลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 

16 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 เพื ่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะของครูในสถานศึกษาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดี ใหมีความ

ทันสมัยเกิดการบูรณาการการจัดการเรียนรู สอดคลองกับความสำคัญในการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนบานศรีภูมิ 

 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนบานศรีภูมิ 

 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดสะทอนใหเห็นความสำคัญของการพัฒนา

ครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งพบวาการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ชวยสามารถพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ไดเปนอยางดี ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในพัฒนาสมรรถนะและการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุงเนนการพัฒนาครูสูสมรรถนะ

หลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังภาพท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 

1. การมุงผลสัมฤทธิข์องการปฏบิัติงาน (Working Achievement 

Motivation) 

2. การบริการที่ดี (Service Mind) 

3. การพัฒนาตนเอง (Self- Development) 

4. การทำงานเปนทีม (Team Work) 

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 

  การศึกษาคนควาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนบานศรีภูมิ สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 ใชการศึกษาคนควาเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีนำกระบวนการ

ของการศึกษาคนควาเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1990 อางถึงใน อภิญญา เพือดสิงห, 2560) 

เปนแนวทางในการดำเนินการตามวงจรปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันการวางแผน (Planning) 2. ข้ันการปฏิบัติการ (Action) 

3. การสังเกตการณ (Observation) และ 4. การสะทอนกลับ (Reflection) ตลอดจนการปรับแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  

2. กลุมเปาหมาย 

  ครูโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 16 คน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดจำแนกการใชเครื่องมือเปนประเภทตามลักษณะ 

ของการดําเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.1 แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูและบุคลากรสูสมรรถนะหลักของครูผูสอน 

ในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามท่ีสรางเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  3.2 แบบบันทึกกิจกรรม PLC โดยใชการสอบถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ชนิดมีโครงสราง  

 3.3 แบบประเมิน แบบประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ จำนวน 20 ขอ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือท่ีสรางข้ึน ใชเวลาในการดำเนินการภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2565 ระหวางวันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 โดยแบงตามกิจกรรมดังนี้  

 4.1 การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ  

  4.1.1 การวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

  4.1.2 ประชุมหาแนวทางวางแผนปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรสูสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

ของครูและบุคลากรโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 16 คน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3  

  4.1.3 กำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
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4.2 ดำเนินการตามแผน โดยแบงเปน  

  4.2.1 การสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

ใชเวลา 1 วัน เก็บขอมูลโดย การสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะ

วิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแบบสอบถาม Google Form  

   4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) โดยใชแบบบันทึกกิจกรรม PLC และการสังเกตพฤติกรรมครู ขณะรวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง

กนัและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยใชแบบบันทึกกิจกรรม PLC 

  4.2.3 การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนบานศรีภูมิ โดยใชแบบประเมินสมรรถนะ

หลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาคนควา เรื่องการพัฒนาครูสูสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนบานศรีภูมิ ไดจัดกระทำ

และวิเคราะหขอมูลดังนี้  

  5.1 แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21  

ผูศึกษานำขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนบานศรีภูมิ เกี่ยวกับความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ

กับการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 นำมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ในสวนของ

ขอเสนอแนะวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวทำการนำเสนอในรูปพรรณนาความ  

 5.2 แบบบันทึกกิจกรรม PLC ใชสำหรับสังเกตพฤติกรรมของครูและบุคลากรโรงเรียนบานศรีภูมิในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ผูศึกษานำขอมูลที่ไดจาก

สังเกตพฤติกรรมของครูโรงเรียนบานศรีภูมิในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนขอมูล

เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการเรียนรูของครูเพื่อเปนขอมูลสะทอนผลการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดแตละ

วงจรท่ีเนนการบรรยายตามท่ีปรากฏ ปราศจากอคติหรือความรูสึกและความคิดเห็นไปดวย จากนั้นนำขอมูลท่ีไดมาทำ

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผล แลวนำผลอภิปราย และขอเสนอแนะ แกไขปรับปรุงในสวนท่ีพบปญหา

และอุปสรรคใหดีข้ึน เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ในครั้งตอไป  

 5.3 แบบประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

จำนวน 20 ขอวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินแบบประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 นำมา

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (%) สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ( S.D.) และหาคารอยละ (Percentage) 

จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูสูสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ของครูและบุคลากรโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบล

หนองชัยศรี อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 16 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 มีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหา

และความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ และ 2) เพื่อศึกษา 

ผลการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) ที่นำกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 

(1988 อางถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2558) เปนแนวทางในการดำเนินการ สำหรับกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ครูโรงเรียนบานศรีภูมิ ตำบลหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 

จำนวน 16 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูศึกษาสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

  1. ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 

ของโรงเรียนบานศรีภูมิ พบวาครูโรงเรียนบานศรีภูมิจำนวน 16 คน มีความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของ

ครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 คิดเปนรอยละ 100  

  2. ผลการศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ  พบวา  

ผลการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.76) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาคุณครูบานศรีภูมิมีสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงตามลำดับ 

คือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) ซึ่งประกอบดวย ความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพ การดำรงชีวิตอยางเหมาะสม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ระดับผล

การประเมินมากที่สุด สวนผลการประเมินสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 นอยท่ีสุด คือ ความสามารถใน

การวางแผน การกำหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะหภารกิจงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ระดับผลการประเมินมาก 

 

อภิปรายผล 

  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนบานศรีภูมิ ระยะแรกของการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ผูศึกษาไดนำผลจาก

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของโรงเรียนบานศรีภูมิ ดวยแบบสอบถาม และ

นำผลจากการศึกษาแบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษ

ท่ี 21 มาวิเคราะห ผลปรากฎวาทุกคนลวนมีความคาดหวังและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของ

ครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินการสังเกตการณ (Observation) การตอบแบบสอบถาม

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ  

พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 16 คน มีความตองการในการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 

โดยหัวขอท่ีครูมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ลำดับท่ี 1 คือ“ทานปฏิบัติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s 

Ethics and Integrity)” คิดเปนรอยละ 100 ลำดับที่ 2 “ทานมีความตั้งใจ เต็มใจการบริการที่ดี (Service Mind)        
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แกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนการใหนักเรียนไดเรียนรู” คือหัวขอ คิดเปนรอยละ 93.75 ลำดับท่ี 3 ท่ีครูมีการปฏิบัติ คือ 

“ทานใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อนรวมงานอยูเสมอ” และ “ทานมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู” 

คิดเปนรอยละ 87.5 ตามลำดับ และหัวขอที่ครูโรงเรียนบานศรีภูมิไมมีการปฏิบัติมากที่สุด ลำดับที่ 1 คือ “ทานมีการ

อบรมพัฒนาตนเองเสมอ เพื่อใหเปนครูในศตวรรษที่ 21” คิดเปนรอยละ 68.75 ลำดับที่ 2 คือ “ทานมีความเขาใจใน

สมรรถนะหลัก (Core competency) ของครูผูสอน” คิดเปนรอยละ 62.5 ลำดับที่ 3 ที่ครูไมมีการปฏิบัติ คือ “ทานมี

ความสามารถในการวางแผน การกำหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะหภารกิจงาน” คิดเปนรอยละ 56.25 

ตามลำดับหลังจากนั้นผูศึกษาจึงนำขอมูลมากำหนดเปนแนวทางการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) พบวาผลการวิจัยมีความสอดคลองกับอุไร ผลาเลิศ 

(2561) เกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2) ศึกษา เปรียบเทียบความตองการ

พัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

5 จำแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน และ 3) เพื ่อศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ผลการศึกษา

ความตองการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยขอ งกมลพร 

เพชรกาฬ และ ดร.ญาณิศา บุญจิตร (2564) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ยังไมไดรับพัฒนาอยางจริงจัง ผูรับผิดชอบยังไมคอย

ใหความสำคัญ ขาดการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง การใชสื่อและเทคโนโลยีมีนอย ครูสวนใหญยังไมไดรับพัฒนาทำ

ใหขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย สงผลใหนักเรียนไมสนใจการเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียนทำไดยาก         

2) การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ดำเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การนำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ และนิเทศติดตาม

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูในชั้นเรียน 3) ผลการประเมินการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ของโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ พบวาครูมีความรูความเขาใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงขึ้น ครูมีทักษะในการจัดการ

เรียนการสอน และมีความพึงพอใจตอการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด 

  การศึกษาการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบานศรีภูมิ จากผลการศึกษา

การพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 หลังจากไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยผลรวมการพัฒนาครูสูสมรรถนะหลักของครูผูสอนใน

ศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมากที่สุด ( 4.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคุณครูบานศรีภูมิ มีสมรรถนะหลักของ

ครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงตามลำดับ คือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s 

Ethics and Integrity) ซึ่งประกอบดวย ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การดำรงชีวิตอยางเหมาะสม และการประพฤติ
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ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ระดับผลการประเมินมากท่ีสุด สวนผลการประเมินสมรรถนะหลัก

ของครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 นอยท่ีสุด คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 

ความสามารถในการวางแผน การกำหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะหภารกิจงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ระดับผลการ

ประเมินมาก ผลการวิจัยที่พบนับวามีความสอดคลองกับธนกฤต อั้งนอยและอนุชา กอนพวง (2564) ไดทำวิจัยเรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียนเปนองคการแหงการ

เรียนรู โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะที่จำเปนของครูใหมในศตวรรษที่ 21 และ

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะตามแนวคิดโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู ข้ันตอนท่ี 2 การสรางและตรวจสอบ และ

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบ ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะท่ีจำเปนของครูใหมในศตวรรษท่ี 21 มีจำนวน 15 สมรรถนะ 

จำแนกเปน 3 กลุมสมรรถนะ ดังนี้ 1) กลุมสมรรถนะหลัก 2) กลุมสมรรถนะประจำสายงาน 3) กลุมสมรรถนะสวนบุคคล 

โดยที่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถ

ดำเนินการโดยแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับองคการ ระดับกลุม และระดับบุคคล โดยมีกระบวนการพัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 

1) ประเมินความตองการจำเปน 2) วัตถุประสงคการพัฒนา 3) วิธีการพัฒนา 4) แนวทางการดำเนินการพัฒนา และ         

5) ประเมินผลการพัฒนา ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดโรงเรียนเปน

องคการแหงการเรียนรู ผูอำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นวาในการ

นำรูปแบบไปใชมีความเปนไปได และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Hamdan 

and et al (2010) ไดทำการวิจัยเร่ือง การทดสอบสมรรถนะการสอนของครูชาวมาเลเซียในโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางเพศกับสมรรถนะการสอน ครูเพศหญิงมีสมรรถนะการสอนดีกวาครู

ผูชาย โดยเพศมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับสมรรถนะ

การสอนไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความสัมพันธระหวางประสบการณการสอนกับ

สมรรถนะการสอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่คุณวุฒิกับสมรรถนะการสอนไมมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่พบในการศึกษา 
  1. การจัดกิจกรรมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) ผูศึกษาควรศึกษาข้ันตอน วิธีการการดำเนินกิจกรรม วางแผนและเตรียมเนื้อหาใหพรอมกอนดำเนินกิจกรรม

ตาง ๆ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมจำเปนตองใชระยะเวลา เพื่อใหครเูกิดสมรรถนะ ทักษะหรือความสามารถ ตามท่ีตองการ  

   2. ควรจัดใหมีกิจกรรมการเขากลุมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community) มากยิ่งขึ ้น เพื ่อชวยกันระดมความคิด และแลกเปลี่ยนการเรียนรู  ทักษะ 

วิธีการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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 3. เร่ือง/หัวขอ/สถานการณท่ีนำมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) ควรเปนเร่ืองท่ีทาทาย กระตุนการแกปญหา เพื่อสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

  1. จากการศึกษาที่เกี ่ยวของกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และ

สมรรถนะครูควรเนนทั้ง 3 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพเพราะวาทุกสมรรถนะมีความสำคัญตอการปฏิบัติงาน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในวิชาชีพครู 

  2. การพัฒนาครูมีวิธีการ แนวทางท่ีหลากหลาย เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศติดตาม เปนตน 

ดังนั้นแตละวิธีสามารถนำมาประยุกตใชในการพัฒนาครูไดตามความเหมาะสม เพราะยังไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะเปน

มาตรฐานในการพัฒนาครู จึงควรศึกษาในหลายๆ วิธี 

 

เอกสารอางอิง 
กมลพร เพชรกาฬ และญานิศา บุญจิตร. (2564). การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียน

วัดสมัยสุวรรณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3. การคนควาอิสระ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราชธานี. 

ธนกฤต อั้งนอย และอนุชา กอนพวง. (2564). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด 

โรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23 (2), 169 – 180.  

นารีรัตน รักวิจิตรกุล. (2560). การพัฒนาวิชาชีพครู. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11(1), 21-33. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). หลักการศึกษาเบื้องตน. ขอนแกน : สำนักพิมพคลังนานาวิทยา. 

วีระยุทธ ชาตะกาญจน. (2558). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research). วารสารราชภัฏสุราษฎรธานี, 2(1), 29-49. 

อภิญญา เพือดสิงห. (2560). การพัฒนาทักษะการแกปญหารายวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ STEM Education รวมกับสถานการณจำลอง. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อุไร ผลาเลิศ. (2561). ความตองการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วารสารรัฐศาสตรรอบรูและสหวิทยาการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชธานี, 3(1),  

Jaikwang, O. (2017). Professional Competencies of Thai Teachers : Development Towardsa Modern 

Society. Bangkok : Chulalongkorn University  

M.G Najib A.R. Hamdan, and L.H.L.Ting "Teaching Competency Testing among Malayian School Teachers," 

European Journal of School Sciences, no. 12(4) (2010): 610-16. 

Pimphan Dejupt (2 0 1 5 ) .  Learning Management in the 2 1 st Century. (2 nd edition). Bangkok:  

Chulalongkorn University Printing House. 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



The Administration of student affairs department in Chowpor Prayakumlue Schools 
Network Group Under Lampang Primary Education Service Area Office 3
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Abstract
The purposes of this research were to study the administration of student affairs 

department in Chowpor Prayakumlue Schools Network Group under Lampang Educational 
Service Area District office 3. The population in this study were 110 teachers in Chowpor 
Prayakumlue Schools Network Group under Lampang Educational Service Area District 
office 3, in the academic year 2021 consisting of 4 males and 18 females. Instrument used 
in this research was a five-rating scale questionnaire with the reliability of 0.92. The data 
were analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation.  

1. Results of studying the administration of student affairs department in Chowpor
Prayakumlue Schools Network Group under Lampang Educational Service Area District office 
3 were overall at a high level. When considering by each aspect, student care and supporting 
system; followed by external curriculum activities; and student services, respectively.

2. The policy proposal for the administration of student affairs department in 
Chowpor Prayakumlue Schools Network Group under Lampang Educational Service Area 
District office 3 consisted of student care and supporting system, the school should set up 
parents network and cooperate with external organizations to help and support students who 
had problems and next, external curriculum activities, teachers should create a variety of 
activities to encourage students to participate continuously; student services, the school 
should take care and make a cooperation with other organizations.

Key words : Students Affairs Department in Chowpor Prayakumlue Schools Network 
Group under Lampang Educational Service Area District office 3
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รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย 

 

Teaching and Learning Model Management during the COVID-19 Pandemic in The small
School of HuayHin Group, Buriram
 

ผูวิจัย   ศุภรินทร  สุดหอม 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา COVID-19 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

ตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนในภาวการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 และความ
ตองการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤติของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการตอบแบบสอบถาม
ของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 89 คน            

ผลการศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนของกลุมหวยหินจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID–19 ผานออนไลน (Online) การเยี่ยมบาน มีเอกสาร ใบงาน และใหคำแนะนำ (On hand) 

และจัดการเรียนรูผานโทรทัศน (On-air) เปนลำดับรองลงมาลักษณะของการจัดการเรียนรูท่ีสถานศึกษาได
ดำเนินการ คือการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาให
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู และการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทำโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 มีผลกระทบตอการจัดการเรียนรูมาก คือ ผลกระทบตอ
การจัดการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด คือ ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจตอการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ ครูตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ (On-Air, Online, On Site, 

On Hand, Blended learning)ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และครูตองเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพิ่มข้ึน ครูมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 วา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูได
เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการครู
และบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติการจัด การเรียนรูตามนโยบายได และผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัด
อาคารสถานท่ี/การจัดการชั้นเรียนใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนรูสถานการณโควิด-19 ครูมีความคิดเห็นตอ
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การจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 คือ ผูปกครองควรใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครู
และสถานศึกษาอยางตอเนื่องหนวยงานตนสังกัดในระดับพื้นท่ีควรมีการนิเทศ แนะนำ และชวยเหลือเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูของครูในสถานการณวิกฤติ และสถานศึกษา ครู และผูปกครองควรรวมมือกันเสริมสรางนิสัยใฝเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียน ตามลำดับ 

 นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นโยบายของจังหวัดบุรีรัมย มีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติจริง นโยบายท่ีกำหนดใหโรงเรียนปฏิบัติคือ Online, On-air, On hand และ On-site สวนใหญสามารถ
ปฏิบัติได ท้ังนี้ ข้ึนกับบริบทของโรงเรียนแตละแหงนโยบายของรัฐบาลและตนสังกัดอาจไมเหมาะกับทุกบริบท 

เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงมีบริบทแตกตางกัน แตสถานศึกษาสามารถปรับประยุกตการดำเนินงานไดตามบริบท
ของตนเองและสอดรับกับนโยบาย โรงเรียนไดรับความรวมมือและความชวยเหลือสนับสนุนจากผูปกครองและ
หนวยงานตาง ๆ และหนวยงานอ่ืน เชน องคการบริหารสวนตำบล ชวยกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตแกนักเรียนใน
หมูบานใหสามารถเขาเรียนออนไลนได นอกจากนี้พบวา ชวงสถานการณโควิดนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทาง
กาวราวและไมเชื่อฟงมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมนักเรียนโตท่ีกำลังยางเขาสูวัยรุน 

 

คำสำคัญ : การบริหาร, สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

Abstract
This research aimed to 1) study the model management during the COVID-19

pandemic in the small school of Huay Hin Group, Buriram 2) study the effects of model 
management during the COVID-19 pandemic in the small school of Huay Hin Group, 
Buriram 3) study the opinion and requirement of teachers, administrators, students and 
parents towards the model management during the COVID-19 pandemic in the small 
schools of Huay Hin Group, Buriram. This qualitative research collected response from
teachers, administrators, students and parents. There were 89 respondents. The results 
found that all small schools of Huay Hin Group studied online during the COVID-19
pandemic. Another methods of teaching were home visiting, tasks, homework, papers and 
on air. The process of learning strategy of most schools were to integrate contents, prioritize 
contents for suitable learning, analyze and carry out curriculum during the COVID-19
pandemic. The most effects of COVID-19 pandemic was learning process so the administrator
should have their own self-development in particular learning methods. In addition, the 
teachers should practice themselves for knowledge and skills of teaching; on-Air, online, on 
Site, on hand, and blended learning. The opinion from respondent teachers showed that the 
administrator should encourage teachers to learn more about teaching methods during the 
COVID-19 pandemic. The administrator were supposed to deal with all teachers according 
to the policy and also be in command of managing building, classroom and place during the 
COVID-19 pandemic. The opinion from respondent teachers showed that parents should 
support and co-operate with teachers according to online teaching. The School Service Area 
Office should supervise, direct and follow the online teaching process of teachers in the 
school during the COVID-19 crisis time. The school service area office was supposed to 
facilitate teachers, students and parents.
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Furthermore, opinion from respondent teachers showed that the provincial policy 
was appropriate and practical in order to perform their teaching online, on air, on hand and 
on-site. However, the procedure would not be success in every school according difference
context. Each of schools was able to adapt and apply their teaching process along with the 
school context to match with the provincial policy. During online learning, the schools were 
assisted from parents and local organization. For example the Subdistrict Administrative 
Organization (SAO) provided the wireless network for students in the village during their
online learning time. In addition to students, the students trended to be more aggressive and 
insistent especially teenager. 

Key words : Administration, COVID-19 pandemic, Model management  
 

บทนำ 
 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาCovid-19 ทำใหท่ัวโลกตางหามาตรการรับมือท่ีดีท่ีสุด   

ดวยมาตรการเวนระยะหางทางสังคมหรือ Social Distancing จนนำไปสูการปดเมือง ปดเศรษฐกิจ และปดสถาบัน 

การศึกษาในเวลาตอมา นักเรียนทุกคนในโลกไดรับผลกระทบ สงผลกระทบตอกระบวนการเรียนรู และบางสวนยัง
ประสบปญหาเรื่องการเขาถึงเทคโนโลยีสถานการณวิกฤตโรคระบาดทำใหเกิดคำถามเก่ียวกับระบบการศึกษา
หลากหลายดาน เปนตนวา เราจะออกแบบการเรียนรูในยุคโควิด-19 ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร ดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-19 มีการระบาดในวงกวางอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวโนมท่ีจะแพรระบาดในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงสถานการณดังกลาว และคำนึงถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูผูสอน และ บุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยูเสมอ           

การเรียนรูท่ีเขาถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเปนเปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรูนำการศึกษา 
โรงเรียนอาจหยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได” (ประเสริฐ บุญเรือง, 2563) 

 ดวยเหตุนี้ โรงเรียนจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรูและระบบ
การบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับประถมศึกษาจำเปนตองดำเนินการอยางเรงดวนโดยใหความสำคัญกับ
มาตรการตางๆท่ีเกิดข้ึนในชวง New Normal อันหมายถึง “ความปรกติใหมหรือชีวิตวิถีใหม” เชนการเวนระยะหาง
ทางสังคม (Social distancing) การกักตัวเพื่อสังเกตอาการเร่ิมปวย (Quarantine) และการแยกตัวผูปวยท่ีเปน
โรคติดตอ (Isolation) มาตรการดังกลาว สงผลใหการทำกิจกรรมของเด็กๆเปนกลุมใหญตองยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน
เนื่องจากไมสอดคลองกับวิธีการเวนระยะหางทางสังคมเชนยืน-นั่งหางกัน 1.5–2.0 เมตรงดรวมตัวกันในสถานศึกษา
หันมาเรียนออนไลนแทนการเรียนในชั้นเรียนเปนตน 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทท่ีจะนำสถานศึกษาไปสู
ความเปนองคการแหงการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและ
เหมาะสม เปนพื้นฐานสำคัญในการเรียนรูและการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงาน
หลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการมุงสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค          

มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 และมุงสู 
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Thailand 4.0 ดังนี้ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ นโยบายท่ี 2 ดาน
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563) 

 

ความหมายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ความหมายของการบริหาร และการบริหารการศึกษา คำวา “การบริหาร” (Administration) ใชใน

ความหมายกวางๆ เชน การบริหารราชการ อีกคำหนึ่งคือ “การจัดการ” (Management) ใชแทนกันไดคำวาการ
บริหารมีนักวิชาการทางการบริหาร หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545) กลาววาการบริหารการศึกษาเปนการใชอิทธิพล(Influencing) ตอคนอีก
กลุมหนึ่งคือ นักเรียน เพื่อใหมีความเจริญงอกงาม บรรลุสูวัตถุประสงคท่ีไดกำหนดโดยการใชกลุม คนกลุมท่ีสอง 
ไดแกครูในฐานะตัวแทน (Agent) ดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

วิโรจน สารรัตนะ (2546) กลาวถึง การบริหารวาเปนกระบวนการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ จุดหมายของ
องคการโดยอาศัยหลักการในการบริหารอยางนอย4 ประการคือการวางแผน การจัดองคการ การนำและการ
ควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบท่ีจะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรุปไดวา การบริหาร เปนกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการ อยางมี
ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑโดยใชทรัพยากรและเทคนิคตาง ๆอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ไดใหความหมายของการศึกษาไววาการบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด ความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต สรุปไดวาการ
บริหารการศึกษาเปนกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกัน ดำเนินการอยางมีระบบ ระเบียบ 

กฎเกณฑมีการประสานความรวมมือกันภายในองคการโดยใชทรัพยากร และเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวรวมกัน เปนการดำเนินงานอยางเปน ระบบ ระเบียบ โดยใชปจจัยหรือทรัพยากรการ
บริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดำเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางท่ีบุคคลรวมกันกำหนดโดยใชกระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม การจัดการ หมายถึงการทำใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทำงานรวมกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันขององคกร การจัดการประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การสรรบุคลากร การนำ
หรือการสั่งการ และการควบคุมองคกรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การจัดการทรัพยากร
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ประกอบดวยการใชงานและ การจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากร 

ธรรมชาติ สถานศึกษา หมายถึงหนวยงานตามกฎหมายท่ีมีหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ท้ังภาครัฐ
หรือภาคเอกชน เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานการศึกษาอ่ืน โดย มีผูบริหาร สถานศึกษา
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาและบริหารครูใหทาหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน สถานศึกษาแตละแหงมีสภาพแวดลอมปจจัยและวัฒนธรรมแตกตางกัน การบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกแหง ผูบริหารจำเปนตองศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ อยางหลากหลาย เพื่อนำมาปรับ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2546 :2) 

 

แนวคิดและเครื่องมือการบริหารสถานศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงตอสถานศึกษา การจัดการเรียนรูยังคงตองเดินหนาตอไป เพราะนักเรียนยังตองศึกษาเลาเรียน

เพื่อพัฒนาตนเอง ครูตองพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอน สิ่งท่ีเกิดข้ึนและสถานศึกษาตอง
ปรับตัวได สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบเวนระยะหางจัดการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อลดการ
เดินทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online นั้น เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ผูสอน ผูเรียน สถานศึกษาตองปรับตัว
อยางเรงดวน รวมไปถึงการประชุมทางไกลเกิดข้ึนมากมาย เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูใช เชน โปรแกรม 

google Meet , Z0om ,Skype, Line, FaceTime, Facebook, Messenger, MicrosoftTeams, True Virtual 

World, Vroom, Web X การบริการจัดการสถานศึกษาจึงเปนการเนนผูสอนและผูเรียนใหไดรับประโยชนอยาง
จริงจัง จะเห็นไดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนประการแรกคือ เรื่องสถานท่ีชัดเจนท่ีสุด จากการท่ีผูเรียนเคยตอง
เดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียน ก็กลับมาเปนจัดการเรียนการสอน Online โดยนั่งเรียนท่ีบานได ไมตองเดินทาง ทำให
เราสามารถเรียนรูทุกเนื้อหาไดจากทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา และไมไดทำใหการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
ลดลง ยังคงเปนชุมชนแหงการเรียนรูได ผูเรียนและผูสอนสามารถโตตอบกันไดอยางเต็มท่ีเหมือนเดิมเพียงแ ค
เปลี่ยนสถานท่ีจากโรงเรียนมาเปนท่ีบาน ในรถ หรือสถานท่ีตาง ๆ ผานโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร เทานั้น ผูสอน
จะตองออกแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูสอนอาจเพิ่มสื่อตาง ๆ เชน คลิปวีดิโอ 

หรือผานการบรรยาย ผสมผสานการถามตอบ แบบเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียน 

(วันเพ็ญ พุทธานนท. 2563) 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1. การเรียนผานระบบออนไลนเต็มรูปแบบ เหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีความพรอมท้ังดานระบบการเรียน
การสอนและหลักสูตรผานระบบออนไลน ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนผานระบบออนไลน ผูปกครองมีความ
พรอมในการชวยเหลือสนับสนุน รวมท้ังมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนเชน คอมพิวเตอร โนตบุกแท็บเล็ตสมารทโฟน 

และอินเทอรเน็ต 

2. การเรียนในหองเรียน เหมาะสาหรับโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนไมมากและมีพื้นท่ีมากพอใหสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะหางและการดูแลสุขอนามัยของผูเรียนไดอยางเครงครัด 
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3. การเรียนผสมผสานแบบออนไลนและออฟไลน เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีนักเรียนจำนวน
มากและไมมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนมากอน ควรแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุมเพื่อ
สลับวันกันมาเรียนท้ังนี้เพื่อใหวันท่ีนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในหองเ รียน
แบบรักษาระยะหางไดรวมท้ังสามารถดูแลสุขอนามัยของนักเรียนไดอยางเขมขน เพื่อการเรียนรูท่ีไดประสิทธิผลโดย
โรงเรียนเลือกวิชาท่ีมีการปฏิบัติหรือตองเรียนรูรวมกันมาจัดการเรียนท่ีหองเรียน ขณะท่ีวิชาอื่นใหจัดการเรียนการ
สอนผานออนไลน (ชัยชนะ มิตรพันธ,2563) 

ดานการประเมินผลในการศึกษาแบบวิถีใหม 

การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก "การประเมินผลการเรียน" ไปสู "การประเมินผลเพื่อการเรียนรู" นั่นคือการ
วัดผลลัพธใหคุณครูเขาใจวาผูเรียนเหมาะกับการเรียนรูรูปแบบใด และอะไรท่ีจะสามารถเติมทักษะท่ีคุณครูคาดหวังได 

การประเมินผลในวิถีการศึกษาใหมจึงเปนการทำความเขาใจ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.) ไดมีการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณโควิด-19โดยมีเนื้อหาท้ังในสวน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท้ังรูปแบบปกติ และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบทบาทในการเรียน
ของนักเรียนบทบาทในการสอนของครู การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนผานโทรทัศน (On-Air) และการเรียน 

การสอนแบบออนไลน (Online) แตสิ่งหนึ่งท่ีตองใหความสำคัญคือ การพัฒนาการเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ
โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบอินเทอรแอคทีฟ ใหผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนเสมือนหรือดีกวาการเรียนใน
ชั้นเรียนดานการพัฒนาครู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ไดนำเสนอการปรับ
การศึกษายุคนิวนอรมอล โดยเสนอเปนแนวคิดในการปรับบทบาทครูและการพัฒนาครู (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563) 

การจัดการเรียนการสอนดังกลาวพบวามีขอจำกัดตอนักเรียน/นักศึกษาในทุกระดับท่ีครอบครัวมีฐานะ
ยากจนไมมีรายไดเพียงพอท่ีจะสนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมไดหรืออยูในบางพื้นท่ี
ชนบทหางไกลความเจริญที่ไมมีไฟฟาเขาถึงหมูบานจะทำใหเสียโอกาสในการเรียนรูและสงผลใหมีความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนของไทยภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนาCOVID–19 จึงมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของการศึกษาของไทยอีกทั้งยังเปนการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกลาวไดเปนอยางดีและยังเปนอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังนี้จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสดังกลาวจะคลี่คลายลง 
หลักการในการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนรู 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551 : 25) ไดใหหลักการในการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนรูวาตองใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสำคัญ        

ท้ังความรู และคุณธรรม 
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วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย ท่ี

มีผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19ตอการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา COVID-19 และความตองการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤติของผูบริหาร 
ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย 

 

กรอบแนวความคิดในการศึกษาคนควา 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา COVID-19 ไดศึกษาแนวคิดเชิงนโยบาย และทิศทางการจัดการศึกษาในสถานการณโควิด-19         

ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณพิเศษ/สถานการณวิกฤติ 

เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรดานรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมยในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID–19 

ความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

และความตองการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤติของผูบริหาร ครู นักเรียน และ
ผูปกครอง ผลการศึกษาดังกลาวจะนำไปเปนฐานขอมูล และแนวคิดในการจัดทำขอเสนอแนะในจัดรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนของของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมยในสถานการณวิกฤติซึ่งเปน
กรณีที่โรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ 

 

วิธีการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)คือ แบบเชิงปริมาณและแบบ
เชิงคุณภาพดำเนินการศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู ผลกระทบ และความคิดเห็นตอ รูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 และความตองการการจัดการเรียนรู
ในสถานการณวิกฤติ รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนขนาดเล็กของกลุมหวยหิน 

จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2565 และใชกลุมประชากรเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดแก แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับและคำถามปลายเปด สอบถาม3 ดาน เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอน และความคิดเห็นและความตองการการจัดการเรียนรูและ
ปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ดาน 
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การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีครอบคลุมเร่ืองรูปแบบการบริหารการจัด 

การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID -19 ตัวแปรเก่ียวกับการบริหารรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ผลกระทบของการจัดการเรียนรู 

2. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา ขอท่ี 1- 3 

3. นำแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดย
การพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 5. นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำแนกตามกลุมของผูใหขอมูล แลววิเคราะห
หาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเท่ียงแตละฉบับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทำหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแนบไปพรอมกับแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูตอบแบบสอบถาม 

2. สงแบบสอบถามถึงผูตอบแบบสอบถามแตละกลุมดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
ภายในเวลา 3 วัน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถาม และคัดสรรเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ
พรอมท่ีจะใชในการวิเคราะหขอมูลไว นำแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และกรอกขอมูลลงใน
โปรแกรมวิเคราะหขอมูล 

 2. วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ (1) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
การหาความถ่ี และรอยละ (2) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ี และรอยละ (3) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็น และความตองการในการจัดการ
เรียนการสอน วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (4) ขอมูลจากคำถามปลายเปด 

วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพจะใชคำถามปลายเปดตอนทายของแบบสอบถามผูใหขอมูลประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย โดยเลือกแบบเจาะจง 
 

ผล/สรุปผลการศึกษาคนควา 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ตอนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล 
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 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จำนวนแบบสอบถาม 150 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 89 ชุด 

คิดเปน รอยละ 59.33 คน กลุมท่ีตอบครบทุกคน คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ตอบแบบสอบถาม
กลับคืน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 กลุมครูจำนวน 35 คน ตอบแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 24 คน         

คิดเปน รอยละ 68.57 สวนนักเรียน จำนวนแบบสอบถาม 55 ชุด นักเรียนตอบแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 32 คน 

คิดเปน รอยละ 58.18 และผูปกครอง จำนวนแบบสอบถาม 55 ชุด ไดรับการตอบแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 

28 ชุด คิดเปน รอยละ 59.33 

ตอนท่ี 1.2 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมยท่ีใชในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID–19 

 ผลการศึกษาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมยท่ีใชใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19พบวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 

สถานศึกษาสวนใหญใชการจัดการเรียนรูโดยเย่ียมบาน มีเอกสาร ใบงาน และใหคำแนะนำ (On hand) รอยละ 69.66 

และการจัดการเรียนรูผานออนไลน (Online) รอยละ 30.34 ตามลำดับ 

ความคิดเห็นตอลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาไดการดำเนินการ พบวา ลักษณะ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสถานศึกษาสวนใหญดำเนินการในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาลำดับท่ีปฏิบัติ         

3 ลำดับแรก พบวา มีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู รอยละ 96.93 มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู รอยละ 96.63 และมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทำ
โครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม รอยละ 95.51 ตามลำดับ 

กรณีการจัดการเรียนรูผานโทรทัศน (On-air) สวนใหญมีการดำเนินการในระดับปานกลาง โดยมีการเยี่ยมบาน 

ใหคำแนะนำในการเรียนรูผานโทรทัศน และสอนเสริมใหกับผูเรียน รอยละ 86.52มีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมเสริม
การเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรู รอยละ 77.52และมีการใชใบความรู/ใบงานประกอบการเรียนรู 
รอยละ 50.56 ตามลำดับ 

กรณีการจัดการเรียนรูผานออนไลน (Online) สวนใหญมีการดำเนินการในระดับปานกลางโดยมีการใชสื่อ 

Social Media ในการจัดการเรียนรู เชน Facebook, Line รอยละ 93.26 มีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมเสริมการ
เรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรู รอยละ 79.78 และใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
เชน Google Meet, Zoom, MST รอยละ 73.86 ตามลำดับ 

กรณีการจัดการเรียนรูโดยเยี่ยมบาน มีเอกสาร ใบงาน และใหคำแนะนำ (On hand) สวนใหญดำเนินการ
ในระดับมาก โดยมีการประสานแจงผูเรียน ผูปกครองเกี่ยวกับตารางการเรียน รอยละ 52.81มีการใชใบความรู/ใบ
งานประกอบการเรียนรูรอยละ 48.31และมีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูรอยละ 22.47 ตามลำดับ 

ท้ังนี้ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบดังกลาว สถานศึกษาสวนใหญไดดำเนินการในระดับมากในเร่ืองการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู รอยละ 70.8 และการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู รอยละ 
87.64 เทากัน 
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ตอนที่ 1.3 ผลการศึกษาผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย  

โดยภาพรวมเห็นวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 มีผลกระทบตอการจัดการ
เรียนรูในขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.02 โดยมีผลกระทบทางบวกตอการ
จัดการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด 4 รายการ คือ ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจตอการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ คาเฉลี่ย 4.64 ครูตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ (On-Air, 

Online, On Site, On Hand, Blended learning) คาเฉลี่ย 4.61 ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา คาเฉลี่ย 4.59 และครูตองเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรูเพิ่มข้ึน คาเฉลี่ย 4.57 และมีผลกระทบทางบวกตอการจัดการเรียนรูในระดับมาก 2 รายการ คือ ครูตอง
เปลี่ยนวิธีการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนโดยใชสื่อแบบออนไลนมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.49 และครูมีภาระงาน
ในการจัดการเรียนรูและการดูแลนักเรียนมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.44 เปนผลกระทบทางลบตอการจัดการเรียนรู            
3 รายการ คือ ครูมีภาระงานในการจัดการเรียนรูและการดูแลนักเรียนมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.44  สถานศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนแผนและเปาหมายในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานการณมากข้ึน คาเฉลี่ย 4.24 และ
สถานศึกษาตองปรับวิธีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาใหม คาเฉลี่ย 4.24 นอกจากนั้นมี
ผลกระทบอื่นท้ังทางบวกและทางลบในระดับปานกลาง 

1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองตอความตองการรูปแบบการบริหาร
การจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

โดยภาพรวมผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองมีความคิดเห็นตอความตองการรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย4.32 ซึ่งรายการท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุดถึง 6 

รายการ คือ ผูปกครองควรใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
คาเฉลี่ย 4.59 หนวยงานตนสังกัดในระดับพื้นท่ีควรมีการจัดต้ังหนวยงานกลางเพื่อทาหนาท่ีสื่อสารและประสานงาน
ระหวางหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา คาเฉลี่ย 4.57 หนวยงานตนสังกัดในระดับพื้นท่ีควรมีการนิเทศ แนะนำ 
และชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการเรียนรูของครูในสถานการณวิกฤติ คาเฉลี่ย 4.55 รัฐ/หนวยงานตนสังกัดตอง
พัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติ  คาเฉลี่ย 4.54 สถานศึกษา 
ครู และผูปกครองควรรวมมือกันเสริมสรางนิสัยใฝเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน คาเฉลี่ย 4.54 และหนวยงานตน
สังกัด/สถานศึกษาตองพัฒนาครูใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูไดในทุกสถานการณ ตามลำดับ 

นอกนั้นอยูในระดับมาก 

ตอนท่ี 1.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
COVID -19 ของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง 
ความคิดเห็นตอนโยบายคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

นโยบายของจังหวัดบุรีรัมย สวนใหญเหมาะสมกับการปฏิบัติจริง ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวานโยบายของ
จังหวัดบุรีรัมย ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบาย 4 On คือ Online, On-air, On hand และ 
On-site ซึ่งสวนใหญสามารถปฏิบัติได ท้ังนี้ข้ึนกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงผูบริหารสถานศึกษาบางทาน
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เห็นวานโยบายของรัฐบาลและตนสังกัดอาจไมเหมาะกับทุกบริบท เนื่องจากสถานศึกษาแตละแหงมีบริบทแตกตาง
กัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กท่ีหางไกลมีนักเรียนฐานะยากจนจึงขาดแคลนอุปกรณ และเทคโนโลยีสื่อสาร แต
โดยสวนใหญก็เห็นวา สถานศึกษาสามารถปรับประยุกตการดำเนินงานไดตามบริบทของตนเองและสอดรับกับ
นโยบายนอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาบางทานใหความเห็นวา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในชวง
สถานการณโควิดท่ีผานมาเปนนโยบายท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษาไดปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของตนเอง
คอนขางมาก สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี และความพรอมของ
สถานศึกษาเองตามสภาพและบริบทของแตละโรงเรียนสวนคุณภาพการเรียนการสอนผูบริหารสถานศึกษาทุกคน
เห็นวา คุณภาพตกต่ำกวาการจัดการเรียนการสอนในสถานณปกติมาก 

2. ครูแสดงความคิดเห็นวา นโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายของจังหวัดบุรีรัมย และ
นโยบายของ สพฐ.เปนไปในแนวทางเดียวกัน คือนโยบาย 4 On คือ Online, On-air, On hand และ On-site และ
มาตรการการรักษาระยะหางทางสังคม ครูแตละทานเลือกตามถนัด ความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และฐานะทาง
ครอบครัวของนักเรียนเปนหลัก โดยไดรับเจลแอลกอฮอล และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรางกายจากสาธารณสุขอำเภอ 

อนามัยประจำตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ประกอบการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ On-site เพื่อให
นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเรียนรู แมจะไมไดเรียนเต็มท่ีเหมือนสถานการณปกติ แตก็สามารถจัดไดระดับหนึ่งครูบาง
ทานแสดงความคิดเห็นวา ผูปกครองไมมีเวลาดูแลนักเรียนในชวงท่ีมีการสอนรูปแบบ Online ดวยความเปนหวงลูก จึง
ตองพานักเรียนไปท่ีทำงานในท่ีตาง ๆ ท้ังทุงนา ไรสวน หรือแมแตตองเดินทางไปทำธุระในท่ีตาง ๆ จนนักเรียนไมไดเขา
เรียน Online จึงกลายเปนภาระของผูปกครองไดดวยเชนกัน สวนคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนครู
ทุกคนมีความคิดเห็นวาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลดลงจากสถานการณปกติมาก นักเรียนบางคนไมแทบไมได
เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบท่ีโรงเรียนจัดใหเลย ไมสามารถประสานหรือติดไดเลย โรงเรียนไดดำเนินการนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหาง ใชชอนกลางและ/หรือชอนของตนเองในการ
รับประทานอาหาร การทำความสะอาดหองเรียน และเตรียมหองสำรองสำหรับนักเรียนท่ีปวยไวแยกเรียนตางหาก 

นอกจากนี้ยังมีเจาหนาท่ีมาเยี่ยมเยียน ตรวจสอบ และใหคำปรึกษา ทำใหรูสึกสบายใจและม่ันใจย่ิงข้ึน 

3. นักเรียนไมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดานนโยบาย จะแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ คือ หลายคนแสดงความ
คิดเห็นวา ดี ไดเรียนท่ีบาน ไมตองเดินทางไปโรงเรียน ไดกินไปเรียนไป บางคนบอกวานอนเรียนอยูบานสบายดี 

หลายคนแสดงความคิดเห็นวา ดีมีพอแมชวยสอนทำแบบฝกหัด แตอยากเจอเพื่อน ๆ อยากเลน กับเพื่อน ๆ และ
บางคนแสดงความคิดเห็นวาไมดีเลยเพราะไมไดคาขนมเพราะไมไดไปโรงเรียน 

4. ผูปกครองแสดงความคิดเห็นวา ไดทราบนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ แตไมไดใสใจมาก 

เพราะคิดวาโรงเรียนจะแจงการดำเนินการใหทราบเอง ไมอยากใหปดโรงเรียน เนื่องจากตองประกอบอาชีพทำมา
หากิน ตองพาลูกไปทำงานหรือรับจางดวย ผูปกครองหลายทานแสดงความคิดเห็นวา ลูกเรียน Online เองไมได 

ตองใหผูปกครองนั่งเปนเพื่อน บางคนไมมีสมาธิเรียน จึงหันไปสนใจสิ่งอื่นแทน บางทานบอกวาโรงเรียนควรปรับ
การเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องของตนเอง เร่ืองการปรับตัว  ไมตองเนนเนื้อหาในหนังสือ นาจะทำให
นักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริง ประสบการณจริง ไดเผชิญกับปญหาจริงจะดีกวา นอกจากนี้ผูปกครองหลายทานแสดง
ความคิดเห็นวา ตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีอาชีพรับจางรายวัน ฐานะทางครอบครัวยากจน ไมสามารถจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ และระบบการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตได 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เห็นวามีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ประเด็นการอภิปรายผลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 
1.1 จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย            

ท่ีใชในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID–19 พบวา ทุกโรงเรียนใชรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรูผานออนไลน (Online) และทุกโรงเรียนใชรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยการเย่ียมบาน           

มีเอกสาร ใบงาน และใหคำแนะนำ (On hand) รองลงมาใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูผานโทรทัศน (On-air) 

ซึ่งอาจกลาวไดวารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูดังกลาวเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังคงมี
นโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19ท่ีเปนหลักคิดสูการ
ปฏิบัติวา “การเรียนรูนำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได”และใชการเรียนการสอนทางไกล 

โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563) แนวทางการจัดการเรียน
การสอนทางไกลแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปแบบการสอนออนไลน การใชโทรทัศนผานทาง DLTV หรือ
ออนแอรนี้จากผลการศึกษา พบวา สถานศึกษาบางแหงอาจสามารถใชรูปแบบนี้ผสมผสานกับการเย่ียมบานและใหใบ
งานไดบาง แตในสภาพท่ีเปนจริงของสถานศึกษา จะพบวามีสถานศึกษาขนาดเล็กและอยูในพื้นท่ีหางไกล ท่ีไม
สามารถใชการจัดการเรียนการสอนผานการใชเทคโนโลยีได บางแหงมีปญหาในเร่ืองเครือขายอินเทอรเน็ต ผูปกครอง
และนักเรียนยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี ปญหาดังกลาวนี้เปนอุปสรรคสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งทาใหครูสวนใหญใชรูปแบบการเยี่ยมบาน และนำใบงานไปใหนักเรียน และทำใหนักเรียนตองเรียนรูท่ี
บานดวยตนเอง สำหรับปญหาการขาดเทคโนโลยีในการเรียนการสอนท้ังในสวนของครูและนักเรียน รวมท้ังปญหา
ผูปกครองและนักเรียนยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีนี้ สอดคลองกับสภาพการณของบางประเทศ เชน ประเทศ
ญี่ปุนก็พบวา ครู ผูเรียน รวมถึงประชากรของญ่ีปุนยังมีทักษะการใชเทคโนโลยีในระดับต่ำ โรงเรียนรัฐบาลของญ่ีปุน
ยังขาดความพรอมในการจัดการดานเทคโนโลยี เชนกัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 : 28) 

 1.2 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมหวยหิน จังหวัดบุรีรัมยท่ีใชในสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID–19พบวา รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาไดการ
ดำเนินการ ซึ่งลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสถานศึกษาสวนใหญดำเนินการในระดับปานกลาง และพบวา 
มีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู มีการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาใหเหมาะสม
กับรูปแบบการจัดการเรียนรู และมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทำโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม ตามลำดับในการ
จัดการเรียนรูในชวงเปดภาคเรียนของสถานศึกษาทุกแหงในประเทศไทยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูก็ยังคง
รักษามาตรการเวนระยะหาง และมาตรการทางสาธารณสุขอยางเขมงวดอยูเชนเดิม สถานศึกษาตองจัดอาคาร
สถานท่ี หองเรียน เตรียมอุปกรณปองกันและฆาเชื้อจัดหองเรียนใหม ซึ่งลักษณะการดำเนินการดังกลาว ถือไดวา
เปนการดำเนินการท่ีไดมาตรฐานทางสาธารณสุข ผูบริหารสถานศึกษาบางทานระบุวา จะมีหนวยงานในระดับพื้นท่ี
มาตรวจสอบและใหคำปรึกษา ซึ่งมาตรการการเตรียมความพรอมเชนนี้มีความสอดคลองกับมาตรการเตรียมความ
พรอมสำหรับ “เปดโรงเรียน” หลังสถานการณโควิด-19 ในหลาย ๆ ประเทศ เชน ประเทศอิสราเอล นอรเวยญี่ปุน 

เดนมารค สาธารณรัฐประชาชนจีน และไตหวัน เชน การจัดโตะหางกันและผูปกครองไมไดรับอนุญาตใหเขาตึกเรียน 
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นักเรียนตองวัดอุณหภูมิกอนเขาโรงเรียน นักเรียนตองลางมือและใสหนากากอนามัย นั่งกินขาวหางกัน 1 เมตร 
หองเรียนมีขนาดเล็กลง มีหองแยกสำหรับนักเรียนท่ีมีไข และนักเรียนมาโรงเรียนไดตามชวงเวลาท่ีจัดให เปนตน 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 : 29-30) 

2. ประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรู 
 จากการศึกษาคนควา พบวา สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 สงผลกระทบ
ทางบวกใหผูบริหารและครูเรงพัฒนาตนเองท้ังในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับรูปแบบ/วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป ขณะท่ีนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู
ผานเทคโนโลยี มีวินัยในการเรียนและใฝรูใฝเรียนมากข้ึน รวมท้ังเปนปจจัยท่ีชวย ใหผูปกครองมีความสัมพันธอันดี
กับโรงเรียน หนวยงานตาง ๆ รวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน ผลท่ีไดเชนนี้ สะทอนใหเห็นวา
สถานการณวิกฤติอยางเชนโควิด-19 นี้ นอกจากสรางผลกระทบทางลบแลวยังสรางโอกาสและบทเรียนใหแกการ
บริหารการศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
ผูปกครอง สนับสนุนวาสถานการณโควิด-19 เปนตัวเรงใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝายตอง
ปรับตัวอยางมากเพื่อใหระบบการศึกษาดำเนินตอไปได โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือเครื่องมือสำคัญในการ
ปรับตัวคร้ังนี้ สงผลใหท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูปกครองตองปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นท่ี และปจจัยสำคัญที่ชวยใหสถานศึกษาปรับตัวเขากับสถานการณ
วิกฤติท่ีเกิดข้ึนไดดีคือ การสนับสนุนและความรวมมือของทุกภาคสวนสอดคลองกับงานวิจัยของศศิจันทร ปญจทวี 
(2560) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเชียงใหม ท่ีพบวามี 3 ประการท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศไดแก ปจจัยการรับรูประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการไดรับการสนับสนุนการใช
ระบบสารสนเทศจากผูบังคับบัญชาและสอดคลองกับรายงานของ World Economic Forum 2020 (อางถึงใน 

เสาวณี จันทะพงษ และ ทศพลตองหุย , 2563) ท่ีศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ตอประเทศจีนวา กอใหเกิด
พัฒนาการหลายอยาง เชน1) เกิดความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนในการจัดการวิกฤติ COVID -19 ท่ีมีความ
โปรงใส และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 2) เกิดมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังท่ีรวดเร็วเพื่อลด
ผลกระทบ และ 3) เกิดโอกาสใหม ๆ ของภาคธุรกิจ 

 จากผลการศึกษาคนวาท่ีพบวา ผลกระทบสำคัญของสถานการณโควิด-19 ตอระบบการจัดการเรียนรูคือ 

คุณภาพการจัดการเรียนรูลดลง สถานศึกษาขาดแคลนทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการศึกษาในสถานการณวิกฤติครูมี
ภาระงานมากข้ึน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงและขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน นักเรียนเรียนรูไดไม
เต็มท่ี ขาดความพรอมและขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการเรียน โดยเฉพาะกับกลุมดอยโอกาส ผูปกครองมีคาใชจายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานมากข้ึน และขาดความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนผูเรียนเนื่องจากตองประกอบ
อาชีพ ฯ ขอคนพบดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนกับระบบการจัดการเรียนรู ซึ่งเกี่ยวของกับ
ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนเปนหลัก โดยผลกระทบขางตนสามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุมปญหา 
คือ ปญหาท่ีเกี่ยวของโดยตรงตอคุณภาพการศึกษา และปญหาท่ีเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการศึกษาซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานของ JointResearch Center Report (Di Pietro & Others, 2020 อางถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา, 2563) ท่ีศึกษาถึงผลกระทบของโควิด-19 ตอการศึกษาของประเทศในยุโรป ซึ่งไดขอสรุปวา โควิด-19 สงผล
กระทบสำคัญ 2 ประการ คือ 1) ทำใหการเรียนรูเกิดความสูญเสีย (learning loss) ซึ่งมีเหตุปจจัยมาจากการมีเวลาใน
การเรียนรูไมเพียงพอ ความเครียดในการเรียนรู วิถีของปฏิสัมพันธในการเรียนท่ีเปลี่ยนไป และการขาดแรงจูงใจในการ
เรียน และ 2) สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีทำใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการเรียนรู ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม
พรอมของผูปกครอง ซึ่งไดแก ทักษะการเรียนรูของผูปกครอง การไมมีเวลา บานขาดแคลนอุปกรณดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรูบรรยากาศการเรียนรูท่ีไมเหมาะสม ภาวะโภชนาการท่ีไมเหมาะสม และความสามารถในการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรูนอกโรงเรียน ในสวนของของโรงเรียน ไดแก ความไมพรอมดานอุปกรณดิจิทัลของโรงเรียน การขาดทักษะ
ดานดิจิทัลของครู และในสวนของนักเรียน คือ การขาดทักษะดานดิจิทัลของนักเรียน 

3. ประเด็นการอภิปรายผลเกี่ยวกับความตองการการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติ 

 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูปกครองตองการในดานการบริหารจัดการของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

โดยกลาวสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากขอมูลเชิงคุณภาพวา สถานศึกษา ครู และผูปกครองควรรวมมือกันสนับสนุน
การจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติและเสริมสรางนิสัยใฝเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน และประเด็นท่ีสำคัญท่ี
ขอมูลเชิงปริมาณแสดงคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือในประเด็นของสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี กลาวสอดคลองกัน
ท้ังกลุมผูบริหารสถานศึกษาครู นักเรียน และผูปกครอง โดย ผูบริหารสถานศึกษา ระบุวาหนวยงานภาครัฐตองให
สนับสนุน สื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีชวยใหนักเรียนไดเขาถึงการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน และกลุม ครู 
นักเรียน ผูปกครอง มองวา สถานศึกษาควรใหการสนับสนุนปจจัยตาง ๆท่ีจ ำเปนตอการจัดการเรียนรูใน
สถานการณพิเศษ สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู ควรจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
ใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติ และควรใหการสนับสนุนสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาทามกลางสถานการณวิกฤติ 

พบวา MacNeil and Topping (2007.อางถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2563)ไดใหความสำคัญกับ
การบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤติ โดยกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจำนวนมากขาดทักษะในการปองกัน
วิกฤติท่ีเกิดข้ึน หรือแมกระท่ังการตัดสินใจสั่งการในสถานการณกดดันในสภาพแวดลอมท่ีขาดแคลนท้ังดานขอมูล 

เวลา และทรัพยากร จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีองคกรหรือสถานศึกษาจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการในการจัดการ
วิกฤติท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Coombs and Holladay (1996.อางถึงใน สำนักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา , 2563) ท่ีไดกลาวถึง กระบวนการจัดการวิกฤติ วาจะตองมีการจัดสรรทรัพยากรการ
บริหารประกอบการดาเนินงานตามแผนการจัดการวิกฤติอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

สถานศึกษาควรใชสารสนเทศจากผลการศึกษาคร้ังนี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดำเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของกับบทบาท และอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน โดยเฉพาะการใชประโยชนจากขอเสนอเชิงนโยบาย“การกำหนด
นโยบายและการสื่อสารนโยบายในสถานการณวิกฤติ” จึงควรกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการในระยะยาว มาตรการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีความชัดเจน ทันตอสถานการณวิกฤติ สามารถปรับดำเนินการไดตามบริบท
ของสถานศึกษา และควรสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย 
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สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลในสถานการณวิกฤติ”เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนดำเนินการสงเสริมการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติโดย (1) ควรปรับหลักสูตรใหเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีมีความยืดหยุน ปรับโครงสรางเวลาเรียนสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับ
สถานการณวิกฤติ (2) ควรสงเสริมสนับสนุนการรวบรวมสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเปนศูนยสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน (3) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเกิดการ
เรียนรู (4) ควรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับ
วิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติ และรวมกันสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย 

เหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู (5) ควรออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูท่ีสอดคลองกับชีวิต
จริง สามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไดเองตามแผนท่ีวางไวตามข้ันตอน จนกลายเปนชิ้นงานหรือภาระงานท่ีสราง
องคความรูไดอยางสรางสรรค ในชวงวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคนควาในคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูในสถานการณวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2. สถานศึกษาควรมีการศึกษาวิจัยการเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนรูหรือนิสัยการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง 
สำหรับนักเรียน 

3. สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมและพัฒนาครูสาหรับการจัดการเรียนรูใน
สถานการณวิกฤติ 

4. สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความสำเร็จและปจจัยอุปสรรคหรือการวิจัยเพื่อคนหาแบบปฏิบัติ
ท่ีดี (best practice) ในการการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 
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A STUDY OF LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN SCHOOLS 
EXPANDING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES IN THE 21ST CENTURY 
UNDER THE PHANG NGA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
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Abstract
The objectives of this research study are to: 1. To study the transformative leadership 

of school administrators in schools expanding educational opportunities in the 21 th century, 
affiliated with the Phang Nga Elementary School District Office, 2. To study the exchange 
leadership of school administrators in schools expanding educational opportunities in the 21 
th century, affiliated with the Phang Nga Elementary School District Office, demographic 
groups including school administrators and teachers in educational opportunity expansion 
schools (district quality schools), Thai Mueang District, Phang Nga Province, affiliated with 
the Phang Nga Elementary School District Office, totaling 52 people, use questionnaires as 
a research tool with a confidence value of 0. 95.  Statistics used to analyze the data include 
frequency values, percentage values, averages, and standard deviations.

The results showed that 1. The transformative leadership of school administrators 
expanded educational opportunities in the 21 century, and the phang nga elementary school 
district office was at a very large level ( = 4.23, SD = 0.70), which consisted of 4 aspects 
as follows: 1.  Prestige, school administrators should strengthen teamwork, 2.  Inspiration, 
school administrators should encourage, and the importance of subordinates should always 
be encouraged to perform their tasks. 3.  Stimulating the use of wisdom The school 
administrator should be a place for subordinates who can consult or suggest ways. 4.
Focusing on individual relationships, school administrators should develop and promote 
personnel to be knowledgeable and competent people 2. The exchange leadership of school 
administrators expanded educational opportunities in the 21 th century, under the Phang Nga 
Elementary School District Office, with a large level ( = 3.78, SD = 0.50), which consisted 
of two areas: 1. proper reward; School administrators should give justice to subordinates in 
considering salary deferrals 2.  Phlegmatic administration The school administrators must 
adapt their new ways of performing their tasks to reflect the changing times.

Key Word ( s)  : Leadership of School Administrators School Expanded Educational 
Opportunities 21 Century 
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Abstract
 This research Objectives 1) to study the administration of child development centers 
under the local administrative organization in Tha Song Yang District, Tak Province 2) to 
study the guidelines and recommendations on the administration of Child Development 
Centers under the Local Administrative Organization in Tha Song Yang District, Tak 
Province. Used in this research were educational administrators of local government 
organizations, comprising the presidents of local government organizations. Permanent 
Secretary of Local Administrative Organizations Director of Education Division and 
academic studies Under the local government organization in Tha Song Yang District Tak 
Province and workers in the Child Development Center consisted of teachers and child 
caregivers. under the local government organization There were 115 people in Tha Song 
Yang District, Tak Province. The instruments used in this research were questionnaires and 
interview forms. The confidence value was 0.99 The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that 1) the administration of the Child Development Center 
under the Local Administrative Organization in Tha Song Yang District, Tak Province had 
an overall average. It's at a very practical level. The averages were arranged from highest to 
lowest as follows: Personnel, Academic, and Curriculum Activities Participation and support 
from all sectors, building, location, environment and safety Management of Child 
Development Centers and the promotion of early childhood development networks; 2) 
Guidelines and recommendations for the administration of The Child Development Center 
is under the local administrative organization in Tha Song Yang District, Tak Province, as 
follows: As for the management of the Child Development Center, it was found that the 
administrators should focus on the management of education since young children to be 
developed comprehensively and appropriately according to their age. There are concrete 
policies and directions for the development of child development centers. and should issue 
supervision On the personnel side, it was found that the recruitment or selection of personnel 
in the Child Development Center should comply with the standards and general rules 
prescribed by the Central Committee of Local Employees. Based on qualifications that 
match the field of study with a transparent, verifiable process in terms of building, location, 
environment and safety, it was found that the administrators should support the budget for 
the development of the building and the landscape environment both inside and outside the 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



building. To be stable, strong, hygienic, suitable and safe for young children At least once a 
year. Academic and curriculum activities, it was found that local government organizations 
should encourage the community to participate in planning. Make a course for an educational 
institution In order to be able to put it into practice, it will enable children to be developed 
in all aspects, to their full potential. In terms of participation and support from all sectors, it 
was found that administrators should link the community/agency to participate in 
educational management. of the Child Development Center including supporting resources 
in organizing activities As for the promotion of early childhood development networks, it 
was found that local administrative organizations should establish or appoint a network 
operating committee. Make plans/projects that promote and support the network of local 
government organizations should be published. Public relations, network work and 
continuous evaluation of child development.

Key Words (s) : Administration of Child Development Centers, Child Development 
Center under the Local Administrative Organization in Tha Song 
Yang District, Tak Province 
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Abstract
The purposes of the study were :1) to determine of academic administration 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 97 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 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 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
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แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 

Guidelines for on-site teaching and learning management of educational institutions 
under the Office of Vocational Education Commission in Chon Buri Province
 

ผูวิจัย   แอนนา  ผลไสว  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

ดร. จิณณาวัฒน  โคมบัว 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี และเพื่อหา แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน 

on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิง
ผสมผสานวิธี กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ขาราชการครู และพนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี รวมท้ังหมด 201 คน โดยใชการสุมอยางงาย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 

(คาเฉลี่ย 2.42) และแนวทางการบริหารจัดการเรียน การสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา แนวทางการบริหารสงเสริมสำหรับผูบริหารสถานศึกษามาใชในการบริหารจัดการ 
อยางเปนระบบ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแกปญหาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยอมสงผลตอการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

โดย 1) ดานหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครู และสถานประกอบการ มีสวนรวม ในการวิเคราะหหลักสูตร 
รวมกัน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที ่หลากหลาย ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแกปญหาและ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3) ดานการวัดผลและ
ประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม ใหผูปกครองและสถานประกอบการกำหนดเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผลรวมกับครู เพื่อใหผูปกครอง ไดติดตามผลการเรียนของผูเรียนไดอยางใกลชิด เต็มท่ี สม่ำเสมอ และนำมา
ปรับปรุงแกไข ในครั้งตอ ๆ ไป และ 4) ดานสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครู มีการ
ใชสื่อท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดความนาสนใจใหกับผูเรียน 

 

คำสำคัญ : แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน, การเรียนการสอน on-site, การจัดการเรียน การสอน 
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Abstract
The purposes of this research were to study the states of on-site teaching and learning 

management of educational institutions under the Office of Vocational Education 
Commission in Chon Buri Province and propose guidelines for on-site teaching and learning
management of educational institutions under the Office of Vocational Education 
Commission in Chon Buri Province. This research is a mixed method. The samples using a 
simple random selection were government teachers and government officers as teachers in
Chonburi Technical College, Sattahip Technical College, Bangsaen Technical College, 
Pattaya Technical College, and Science Base Technology Vocational College (Chonburi) 
under the Office of Vocational Education Commission in Chonburi Province, for a total of
201 respondents. The tools used to collect data were a questionnaire and an interview form. 
The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. The 
results found that the on-site teaching and learning management of educational institutions 
under the Office of Vocational Education Commission Chonburi In terms of teaching and 
learning management was at a low level (Mean = 2.42) and on-site teaching and guidelines 
for on-site teaching and learning management of educational institutions under the Office of 
Vocational Education Commission in Chon Buri Province which aimed to solve problems 
and continually develop affecting learners' skills development consisted of 1 )  Curriculum 
aspect: School administrators should encourage teachers and establishments to participate in 
curriculum analysis; 2 )  Teaching and learning management aspect: school administrators 
should encourage teachers to have various models of learning activities which aimed to solve 
problems and continually develop; 3 )  Measurement and evaluation aspect: School 
administrators should encourage parents and establishments to collaboratively set 
measurement and evaluation criteria with teachers in order for the parents could monitor the 
students' learning outcomes closely, absolutely, and regularly and used the results to improve 
in the future; and 4 )  The teaching and learning media aspect: School administrators should 
encourage teachers to use a variety of media to motivate learners.

Key Words : guidelines for educating management, educating management of on-site 
learning, educating management

 

บทนำ  
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยียอมพัฒนา อยางกาวกระโดด ทำใหประเทศไทย
ตองการท่ีจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงระบบการศึกษาสูการแขงขันในระดับโลกดวย ซึ่งทาง
ภาครัฐเองจึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อยางตอเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมตอ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจในแถบทวีปเอเชีย อยางนโยบายสำหรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor หรือ EEC) เพื่อรองรับดานเศรษฐกิจ การลงทุน ติดตอการคาขายรวมกันกับนานาชาติ และฝมือตลาดแรงงาน 

ซึ่งอยูภายใตนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” (Office of the Eastern Economic Corridor Policy Committee, 2018)   

เปนการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจไทย และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยมุงพัฒนา “ตอยอดอดีต” “ปรับปจจุบัน” 

และ “สรางคุณคาใหมในอนาคต” เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม) รัฐบาลไทยไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อพัฒนาประเทศระยะ
ยาวใหบรรลุเปาหมาย ตามคติพจนประจำชาติท่ีวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เนนการพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี เกง มีวินัย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

ซึ่งทางภาครัฐไดกำหนดใหมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนื่องจากตองการที่จะพัฒนาระบบในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก ใหสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุน ในดานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการสรางสื่อ 

ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น หมายถึง ใหพื้นท่ีท้ัง 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมท้ัง
พื้นท่ีบริเวณใกลเคียง ท่ีอยูในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดสภาพความเหมาะสมของท่ีดินในการใชสอย 
ใหสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนแหลงพัฒนาคุณภาพดานเศรษฐกิจและสังคม ใหมีความทันสมัย
เทียบเทากับระดับนานาชาติได ดังนั้นทางภาครัฐจึงสงเสริม สนับสนุนใหดำเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกใหเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับนำเทคโนโลยีเขามาใชในการทำธุรกิจให
มากข้ึน อาทิเชน สถานศึกษา เปนตน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดกำหนดยุทธศาสตรโดยมุงผลิตและพัฒนาผูเรียนระดับอาชีว 

ศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนจนเกิดทักษะชำนาญใหตรงกับความตองการของตลาดงาน  และเทียบเทากับระดับนานา
ประเทศ เนนใหทุกสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถตรงตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0 สรางแหลงเรียนรู และสื่อการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพใหกับผูเรียนในการพัฒนาดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง ผูสอนคอยกำกับติดตาม และมีการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษา 
ประกอบกับครูตองไดรับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ซึง่ทางภาครัฐเองก็พยายาม
ขับเคลื่อนอยางเต็มที่ไมไดนิ่งนอนใจ และแผนการศึกษาแหงชาตินี้ไดกำหนดวิสัยทัศน โดยมุงใหคนไทยทุกคน          

มีคุณภาพทางดานการศึกษาทั้งใหมีความรูและเรียนรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และอยูอยางมีความสุข สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เปาหมายการพัฒนาประสิทธิภาพ  ของระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูสอนปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โลกในศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากและตอเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชกันท่ัวโลก จึงสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ในหลายสวน และปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จึงทำใหการจัดการศึกษาของไทยตองไดรับ การ
เปลี่ยนแปลงในการผลิตพัฒนาคนใหเปนบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใช 

และแกปญหาเปน จึงทำใหการจัดการศึกษาไทยจำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาในแตละปการศึกษามีการเริ่มเปดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม และปดภาคเรียนประมาณเดือน
มีนาคมของปถัดไป (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 17-31)  

 ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดดำเนินการเปด-ปดสถานศึกษาทุกแหงตามที่รัฐบาลกำหนด 

และใหมีการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2560–2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560–2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560–2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนวา “ผูสำเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ 

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2560) แตอยางไรก็ดี 

ถึงแมโลกจะเปลี่ยนแปลงไป และมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชมากขึ้น แตระบบการศึกษาของไทยยังไมสามารถ
พัฒนาใหทัน ตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป หากสถานศึกษาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งเปนเขตท่ีติดกับระบบการคมนาคามและขนสงอยางทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งแนนอนยอมมีการติดตอการคาและการ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



เขาไปทำงานรวมกับประเทศตาง ๆ ยอมมีมาก การแขงขันกันมีมากข้ึนท้ังผูประกอบการดวยกันเองภายในประเทศ 

และระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาตำแหนงงานท่ีตองการ และถึงแม แผนยุทธศาสตรตองการท่ีจะผลิตพัฒนากำลังให
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียน และตรงกับ ความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก อยาง
จังหวัดชลบุรี มีหลายสถานศึกษาดวยกันที่อยูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตปจจุบันการ
จัดการเรียนการสอน ของกลุม EEC ยังไมสามารถสรางกำลังคนใหมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพมากพอท่ีจะรองรับ
เขาไปทำงานใหกับผูประกอบการตามสถานประกอบการตาง ๆ ได เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ของกลุม EEC นั้น 

ยังขาดการบริหารจัดการสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานได ซึ่งการบริหารจัดการก็มีสวนสำคัญในการพัฒนา 
ผูสอนใหปฏิบัติหนาที่ดานงานสายการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสูเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาไมควรมองขามในสวนนี้  ที่เรียกวา การบริหารวิชาการ ซึ่งเปนกระบวนในการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดและประเมิลผล เปนตน โดยกำหนดนโยบาย วางแผน ใหสอดรับกับจุดประสงคตามท่ี
หลักสูตรกำหนด (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) และแมวากระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายใหแตละสถานศึกษา 
กลับเขามาเรียน on-site 100% หลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เร่ิมคลี่คลายดีข้ึนแลวก็ตาม แตในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรียังคงพบผูติดเชื้ออยางตอเนื่อง แมจะใหมีการเวนระยะหาง
ทางสังคม และสวมใสหนากากอนามัยแลวก็ตาม ซึ่งทั้งหมดก็ยังคงเปนปญหาอยู ดังนั้นหากผูบริหารสถานศึกษามี
การปรับพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เชน การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จะชวยในการยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไวได (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562 : 15-19)  

 ดังนั้นจากการศึกษาความเปนมาและความสำคัญของปญหา ทำใหผูวิจัยมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี   
เพื่อศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี มีแนวทางอยางไร เพื่อสามารถอธิบายถึงสภาพการ
บริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
ของครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ไดชัดเจน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาโดยการกำหนด ตัวแปรตน คือ สภาพการจัดการ 
สวนตัวแปรตาม คือ แนวทางการบริหารสงเสริม สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สภาพการจัดการ 
 1. หลักสูตร 
 2. การจัดการเรียนการสอน 

 3. การวัดผลและประเมินผล 

 4. สื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

แนวทางการบริหารสงเสริม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ครูท่ีเปนขาราชการครู และพนักงานราชการ (ครู) สอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 8 สถานศึกษา ไดแก 1) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2) 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 5) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

6) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 7) วิทยาลัยการอาชีพ พนัสนิคม และ 8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
(ชลบุรี) จำนวน 410 คน  

 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกศึกษาครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 5 สถานศึกษา ซึ่งไดมาจากการเลือก
สุมอยางงาย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี)  จำนวน 201 คน เพื่อใหทราบถึงสภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี และ
เลือกศึกษาผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกสุมอยางงาย เพื่อใหพิจารณาถึงแนว
ทางการบริหารจัดการเรียน การสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดชลบุรี ตามวัตถุประสงคขอที ่2 ทั้งหมด 5 สถานศึกษา ผูวิจัยไดมาจากตารางขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ี
และมอรแกน จำนวนท่ีศึกษาท้ังหมด 201 คน ของภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ีเรียกกันวา การวิจัย แบบผสมผสาน ดังนั้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามครู และแบบสัมภาษณผูอำนวยการ
สถานศึกษา โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

เพศ อายุ และประเภทวิชา และตอนที่ 2 ความคิดเห็น ตอการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา 
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล และดานสื่อการเรียน 

การสอน ขอคำถามเปนมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุด  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อนำขอมูลมาใช
งานวิจัย โดยมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 1. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยขอท่ี 1 โดยศึกษาขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
 2. สรางคำถามเปนแบบปลายปด (Closed ended questions) แบบประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ 

โดยแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และประเภทวิชา 
และตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 22 ขอ 

ไดแก ดานหลักสูตร 6 ขอ ดานการจัดการเรียนการสอน 8 ขอ ดานการวัดผลและประเมินผล 3 ขอ และดานสื่อการ
เรียนการสอน 5 ขอ คำถามท่ีใช ในแบบสอบถามนี้ มีลักษณะแบบประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้  

  มากที่สุด  เทากับ 5 คะแนน 

  มาก  เทากับ 4 คะแนน 

  ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 

  นอย  เทากับ 2 คะแนน 

  นอยท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน  

 3. สงแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิมากดวย
ประสบการณดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และการบริหารงาน ในสถานศึกษา อีกทั้งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content validity) ตลอดจนความชัดเจนของภาษา ซึ่งไดกำหนดระดับการ
แสดงความคิดเห็น 3 ระดับ คือ +1, 0, -1 โดยใหความหมายแตละระดับ ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555 : 122)  

  +1 หมายถึง คำถามสอดคลองวัตถุประสงคท่ีตองการจะวัด 

   0 หมายถึง ไมแนใจวาคำถามสอดคลองวัตถุประสงคท่ีตองการจะวัด 

  -1 หมายถึง คำถามไมสอดคลองวัตถุประสงคท่ีตองการจะวัด 

 4. นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหลังจากไดรับผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ  

 5. นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
ของงานวิจัย จำนวน 30 คน (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555 : 409)  

 6. นำเครื ่องมือที่ทดลองใชมาตรวจใหคะแนน โดยการตรวจสอบหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม           

ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ซึ่งคาความเที่ยงของเครื่องมือควรมีคา ไมต่ำกวา 0.70 (บุญธรรม     

กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553) จากการวิเคราะหเปนรายขอ แลวนำผลท่ีได ไปคำนวณหาคาดัชนีความสอดคลองดวยสูตร IOC 

(Indexes of Item-Objective Congruence) พบวา ไดผลเปนท่ีนาพอใจ 

 7. นำขอคำถามในแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการกำหนดขอคำถามการสัมภาษณ  เพื่อหาแนวทาง
ของแตละขอแตละดาน  

 8. นำรางแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา และนำมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนกลุมตัวอยาง พรอมตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และความ
สมบูรณของเอกสาร 
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 3. ดำเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ใช Google Survey) จำนวน 

201 คน ของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 โดยใหระยะเวลาในการกรอกแบบสอบถาม 3 วัน พรอมตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณท้ังหมดของแบบสอบถาม 

 4. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เพื่อใหได ครบจำนวนตามระยะ 

เวลาท่ีกำหนด  

 5. นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค
งานวิจัยขอท่ี 1 

 6. ติดตอและสัมภาษณผูอำนวยการสถานศึกษา ซึ่ งเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานการ
บริหารงานในสถานศึกษา โดยขออนุญาตใชเวลาสัมภาษณประมาณ 5-10 นาทีตอทาน  

 7. จดบันทึกระหวางการสัมภาษณ 

 8. รวมรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและสรุปเพื่อนำมาตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี 2 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ   

 ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากขอถามปลายปดในแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ คำนวณคาสถิติดังตอไปนี้ 
 คารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ 
และประเภทวิชา 
 คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหระดับสภาพการ
บริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
 การแปลผลคาเฉลี่ยระดับคะแนนของสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ดังนี้ 
   คาคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

   คาคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 

   คาคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณซึ่งเปนขอถามปลายเปดมาวิเคราะหโดยการนำขอมูลประกอบขอมูล
เชิงปริมาณในการตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี 2 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
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 สวนที่ 1 สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
 ตอนท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี 3 ชวงอายุใกลเคียงกัน คือ 30-39 ป 40-49 ป และ 

50-59 และไมพบขาราชการครูและพนักงานราชการ (ครู) ที่มีอายุนอยกวา 20 ป ขาราชการครูและพนักงานราชการ 
(คร)ู สวนใหญประจำประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

 ตอนท่ี 2 แบบตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของขาราชการครูและ พนักงานราชการ (ครู) ตอการ
บริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สรุปทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียน
การสอน 3) ดานการวัดผลและประเมินผล และ 4) ดานสื่อการเรียนการสอน ไดผลดังตอไปนี้  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

สภาพการจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 

1. ดานหลักสูตร 3.50 1.14 ปานกลาง 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน  2.42 1.31 นอย 

3. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.45 1.18 ปานกลาง 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน 3.12 1.32 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.12 1.24 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 1.24) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก คือ ดานการจัดการเรียน การสอน (  = 2.42, S.D. = 1.31) ดานสื่อ
การเรียนการสอน (  = 3.12, S.D. = 1.32) ดานการวัดผลและประเมินผล (  = 3.45, S.D. = 1.18) และดานหลักสูตร 
(  = 3.50, S.D. = 1.14) 

 สวนท่ี 2 แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
 ผลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 5 คน โดยผูวิจัยไดทำการเลือกสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
แบบสุมอยางงาย ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site 

ของสถานศึกษา โดยเลือกประเด็นปญหาสูงสุดของแตละดาน มาถามผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใชผลเปนคำตอบ
และขอสรุปในการอภิปรายระดับสภาพการบริหาร จัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา ซึ่งไดแนวทาง 
การบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
ตามการจัดตามลำดับ ไดแก 1) ดานหลักสูตร ผูบริหารของสถานศึกษามีความตระหนักโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพื่อรองรับตลาดแรงงานท่ีจะมีข้ึน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ของจังหวัดชลบุรี ดานการจัดการเรียนการสอน ปจจุบันผูบริหารของสถานศึกษา มีความตระหนักถึงสถานการณ         

ผูติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ได 100% โดยตอง         
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มีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งระหวางการเรียนสอน ในรูปแบบ on-site และการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน 

เพื ่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา ของผูติดเชื ้อโควิดในจังหวัดชลบุรี ดานการวัดผลและประเมินผล ผูบริหาร
สถานศึกษาใหทำการวัดผลและประเมินผล ในระบบ on-site และดานสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมสนับสนุนใหครูสรางสรรคสื่อท่ีสามารถใชไดท้ังในรูปแบบการเรียนการสอน on-site และออนไลน ผูบริหาร
เล็งเห็นความสำคัญของการใชเทคโนโลยี ควรจัดใหมีการจัดการอบรมดานการใชเทคโนโลยี อยางตอเนื่อง 
 

อภิปรายผล 

 จากงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” สามารถนำมาอภิปรายผล โดยแบงหัวขอ ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” จากการศึกษา พบวา ระดับสภาพ
การบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง โดย
สภาพท่ีมีปญหาไดคาเฉลี่ยนอยลงมา โดยดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.42 ซึ่งตรงกับสภาพปญหา
ของจังหวัดชลบุรีที่มีจำนวนผูปวยติดเชื้อโควิด-19 อยูในระดับสูง จึงทำใหผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางใหครจูัด 

การเรียนการสอนแบบผสมระหวางการเรียนการสอบแบบ on-site และการเรียนการสอนแบบออนไลน  

 2. วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 ที่วา “เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน on-site ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
พบวา ผูบริหารโดยสวนใหญคำนึงถึงสภาพของจังหวัดชลบุรี อยางแรกเขาใจถึงสถานการณที่ยังมีผูปวยที่ติดเชื้อ        

โควิด-19 อยูในระดับสูง และผูเรียนมีความเสี่ยงในการเจ็บปวยสูง จึงตองวางแนวทางและมาตรการในการเรียนการสอน
เปนแบบผสมระหวางการเรียนการสอบแบบ on-site และการเรียนการสอนแบบออนไลน อยางที่สองทางผูบริหาร
มีการวางแนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ
ประเมินผล และดานสื่อการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับการที่จังหวัดชลบุรีไดรับการพัฒนาในโครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพื่อรองรับตลาดแรงงานท่ีจะมีข้ึนเนื่องจาก 

การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี 
 

ขอเสนอแนะ 
 ถาสถานการณโควิด-19 ดีข้ึน ทางผูบริหารและครูตองรวมกันกำหนดการจัดการเรียน การสอนดวยกัน เพื่อสอดรับ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี 
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