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I

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประจําป 2560 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต             
รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย          
รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ         
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต     
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ              
ผศ.สุรเดช บุญลือ 

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์           
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย              
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล             

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท 
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ 
รศ.ดร.ปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ  
รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ 
รศ.ดร.ศริศักด์ิ สุนทรไชย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
รศ.ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป 
รศ.เรือนแกว ภัทรานุประวัติ 
รศ.วสันต กันอ่ํา 
รศ.ศิริลักษณ สุวรรณวงศ 
รศ.อรสา  อรามรัตน 
ผศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.อัคคกร    ไชยพงษ 
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ 
ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 
ดร.ดวง  บงกชเกตุสกุล 
ดร.ธิปตย   โสตถิวรรณ 
ดร.เพ็ญจันทร ประดับมุข เชอรเรอร 
ดร.ภัทราวดี มากมี 
ดร.มงคล กล่ินกระจาย 
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง 
ดร.สุดาสวรรค    งามมงคลวงศ 
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง 
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ 
ดร.อุษณี  มงคลพิทักษสุข 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.พวงรัตนน  เกษรแพทย 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
รศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 

ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  พลสารัมย 
ผศ.ดร.ไพรัช  วงษยุทธไกร 
ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษพิพัฒน 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริพรรณ  ศรีวันยงค 
ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน 

น.อ.หญิง ดร.สุธิญา  จันทรเจาฉาย 
ดร.ไขแสง  พุฒชูช่ืน 
ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง 
ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ดุษฎี  สีวังคํา 
ดร.ธํารง  รัตนภานุเดช 
ดร.นพลักษณ  หนักแนน 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร 
ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน 
ดร.ศศิรดา แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.โกศล สอดสอง 
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร 
ดร.พงษศักด์ิ เพรชสถิต 

ดร.วัชระ  คําเขียว 
ดร.วิยะดา วรานนทวนิช 
ดร.สาธนีย  แซซ่ิน 
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล 
ดร.อนันต ธรรมชาลัย 

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 
ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 
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III

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 “การบูรณาการความรูสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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IV

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  

“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  
วันศุกร ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
08:30 – 10:30 น   นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 
    กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ     
12:30 – 13:30 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:30 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE111: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนในเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ภาวนา    ตามบุญ  2472 

NBUE112: การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

สินไทย  เคนบุบผา 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2484 

NBUE113: การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนราษฎรบํารุง จากการเรียนการสอนแบบ  
B-SLIM Model 

อริสา  อารมณชื่น 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2494 

NBUE114: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

อาทิตยา ละครพล  2501 

NBUE115: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน
กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จิรัชญา  พลเจียก 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2512 

NBUE116: ความคิดเห็นของขาราชการครูตอสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการกลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จุฑามาศ  สุปรียรัตนา  2523 

NBUE117: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองคประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ดาราพร  บังอร 
ผศ.ดร. คําเพชร  ภูริปริญญา 

2535 

NBUE118:  ความพึงพอใจของครูและผูปกครองตอการบริหารงาน โรงเรียน 
วัดทุงควายกิน ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โสภิดา  มีโสภา  2547 

NBUE119: ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 

กิตติเกียรติ นิลดํา  2557 

NBUE120: การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ 
ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) 

กิตินันท นาเสถียร  2572 
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VI

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE121: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

เกรียงศักดิ์  ปกโคทานัง 
ผศ.ดร. คําเพชร  ภูริปริญญา 

2579 

NBUE123: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแก
โจทยปญหาการบวก  การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง  
(Bar Model) 

สุพจน แปนจํารัส  2595 

NBUE124: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ในการนิเทศภายในกรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบํารุง สังกัดสํานักงานเขต
ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

สวรรค  กวดขุนทด 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2603 

NBUE125: ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเ รียนบานมาบตาพุด  สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ศุภกิจ อินทรวิเศษ 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2615 

NBUE126: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนวัดปาคาเจริญวิทยา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศรัญู มหิงสพันธุ 
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ  

2626 

NBUE127: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ภราดา แสงสวาง  
ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา  

2637 

NBUE128: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ ของ
นักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 

ธนากร  ประภัสสรางกูล  2649 

NBUE129: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการ
เรียนรูท่ี 6 เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะ 
ใหรูคิด (CGI) 

ดรัณภพ  สุวรรณโน 
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเท่ียง  

2660 

NBUE130: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา 

ณภัทร ตนโพธ์ิ  2668 

NBUE131: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จักรพงศ กองทรัพย 
ดร. เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2677 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

VII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE132: การศึกษาความสามารถในการรําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู
โดยประยุกตใชทฤษฏีพหุปญญา 

เบญจวรรณ  อรุณชัย  2688 

NBUE133: การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การวาดภาพระบายสี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

สมโอ  บุญสมยา  2698 

NBUE134: การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองอริยสัจ 4 สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ธนัทภัทร บุญหาญ  2710 

NBUE135: การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

พรประภา  กันตะนิตร  2720 

NBUE136: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งแวดลอม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา 

สัมมนา ไกยสิทธ์ิ 2729 

NBUE137: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ 
การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดช
วิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 

ออนอุมา หกประเสริฐ 
ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ  

2738 

NBUE138: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง 
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 

สรอยแกว  บุญปก  2747 

NBUE139:  ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนวัดกิ่งแกว (เทวะพัฒนาคาร) ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ณัฐวรรณ  ถิ่นมาบแค  2758 

NBUE140: ความตองการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง  
วิทยสถาวร” สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

จุฑารัตน เบญจามฤต  2770 

NBUE141: การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึง
สิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

นาถตยา  มีภูงา  2779 

NBUE142: การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุม
โรงเรียนองครักษพัฒนาอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

จิณารัตน  ซุนเจริญ 
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

2792 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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VIII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE143: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

วาสนา  เปรมประสงค 
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

2804 

NBUE144: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
ตาขัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

เพ็ญพยอม  ภูกะฐิน 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2816 

NBUE145: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขายท่ี 46(8) สํานักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ชุติภาดา  เทพนวล  2828 

NBUE147: การศึกษาความสามารถการเลนอังกะลุง  ของนัก เ รียน
ประถมศึกษา  โร ง เ รียนวัดบางสะแก  (ลอมประชานุกูล )  จังหวั ด
สมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรูตามทฤษฏีเดวีส 

กิตติภัทร  ทัศนบรรจง  2840 

NBUE148: ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของ
ครู โรงเรียนบานมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

กุสุมา  ใจทน 
ผศ.ดร. คําเพชร  ภูริปริญญา  

2851 

NBUE149: ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของโรงเรียนวัดแจงศิริสัมพันธ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จิรัฏฐิติกาล  อันทรินทร 
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

2861 

NBUE150: ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

พรภัทรา  ศรีจันทรอินทร  2872 

NBUE151: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียดของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 

สุพรรษา   อารมคง 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2884 

NBUE152: การศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงเปนคําภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรีโดยใช
แบบฝกทักษะการอานออกเสียงเปนคํา 

ณรงคชัย  ดําริห 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม  

2898 

NBUE153: การศึกษาผลการเ รียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเ รียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

กุงนาง  มาพบ  2907 

NBUE154: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรง 
และการเคลื่อนท่ี ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด 
จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู 

พนิดา อภิบาล  2916 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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IX

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE155: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เว็บไซต ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค 
STAD 

ปรัชพล  ชั้วเจริญ  2925 

NBUE156: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 2 จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบซินเนคติคส ประกอบการ
จัดการเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอม 

นํ้าฝน  ถันจันทร  2935 

NBUE157: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารโรงเรียนในเครือขายโรงเรียน 
ท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

นฤมล ศรีบวรประภาส  2944 

NBUE158: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง การปฏิบัติตนตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห 

ไตรลกัษณ  ภิญโญ  2957 

NBUE159: การศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

สุวรรณา อานามวงษ  2966 

NBUE160: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดตราด 

ขวัญใจ  บรรณจิต  2975 

NBUE161: ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

เฉลิมเกียรติ  กฤษณะจันทร 
รศ.ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค  

2986 

NBUE162: การพัฒนารูปแบบฝกอบรม MAAM เพื่อสงเสริมจิตลักษณะ 
และพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

ประดิษฐา  ภาษาประเทศ 
วิสิฏฐ  ศรีตังครโยธิน 
วราภรณ  ตรีมงคล 
พัฒนนรี  จันทราภิรมย 

2999 

NBUE163: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการทํา
ความดีสําหรับเด็กปฐมวัย 

กิตติมา บุญยศ 
บุญประคอง ไมเขียว 
อรพินท สุขยศ 
วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน 

3012 
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X

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE164: การสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือท่ีมีระบบนําเสนอ
ความรูอัตโนมัต ิบนฐานความรูของผูเรียน 

กฤษฎา พลอยศรี 
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช  

3022 

NBUE165: การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอาวใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

กานดา  จันทรากานตานันท  3029 

NBUE166: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การ
ดํารงชีวิตของพืชและความพึงพอใจในการเ รียนของนัก เ รียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี จากการจัดการเรียนรูท่ีประยุกตใชสะเต็มศึกษา 

ฉัตรพิชัย  วัฒนะ  3040 
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NBUE111: ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
OPINION OF THE TEACHERS ATTITUDES TOWARD THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 
OF THE SCHOOL ADMINISTRATORSIN TUNGKRU OF THE BANGKOK METROPOLIS 
 
ภาวนา  ตามบุญ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ครู
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t-test Independent) และค่าเอฟ (F test Independent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา 
  2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 This study aimed to examine and compare the opinions of teachers on the leadership of the 
school administrators in ThungKhru. Bangkok Metropolitan Administration. The sample used in this study 
were school teachers in ThungKhru. Bangkok Metropolitan 198 people. The tools used in this research 
was the teacher's feedback on the transformational leadership of school administrators in ThungKhru. 
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Bangkok Metropolitan Administration the researchers created. A value of 0.96. Data were analyzed by 
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test (t-test Independent) and F (F-test 
Independent). 
 The finding revealed that; 
  1. The teachers’ opinion on the transformational leadership of school administrators in 

ThungKhru. Bangkok Metropolitan in overall was at a “high” level ( = 3.84, S.D = 0.87), also at high 
level in every aspect as follows: influential ideology, building inspiration, a consideration of the individual, 
and intellectual stimulation, respectively. 
  2. Gender had influence on the teachers’ opinion on the transformational leadership of 
school administrations at .05 level of significance. 
  3. Working experience had influence on the teachers’ opinion on the transformational 
leadership of school administrations at .05 level of significance. 
 
Keywords: transformational leadership, school administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้บริหารเป็นปัจจัยความส าเร็จ (Success Factor) ที่ส าคัญของหน่วยงานและต้องสวมบท“ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง” เพื่อท าหน้าที่สร้างความมั่นคงเจริญเติบโตให้กับหน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน. 2545: 16) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
การท างานที่ชัดเจนคิดกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive) เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Leader) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจนมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพใหม่ขององค์กรรวมทั้งเป็นผู้
ส่งเสริมการเปล่ียนแปลง (Change Sponsor) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจการแก้ปัญหาการสนับสนุนที่เหมาะสม
เพื่อให้การเปล่ียนแปลงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548: 72) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณาถึงความส าคัญของผู้น าการเปล่ียนแปลงจึงท าการศึกษาเรื่องความคดิเห็นของครูที่มี
ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไปสามารถน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนสามารถน าผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของตน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในยุค
แห่งการเปล่ียนแปลง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ จ านวนทั้งส้ิน 8 แห่ง 
โดยมีข้าราชการครู จ านวน 391 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ จ านวนทั้งส้ิน 8 
แห่ง โดยมีข้าราชการครู จ านวน 198 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้ตารางก าหนดตัวอย่างของ ยามาเน (Yamane. 
1997) การสุ่มอย่างง่าย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพครู และตัวแปรตาม คือ 
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
   1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพครู ประกอบด้วย 
    1.1 เพศ 
    1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
   2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ แบสส์ และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1990) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของค าและข้อความเฉพาะที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงให้ค าจ ากัด
ความของค าและข้อความ เพื่อให้ส่ือความหมายได้ตรงกัน ดังนี้ 
 ครู (Teacher) หมายถึง ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตทุ่งครุ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการในโรงเรียน ที่เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงเรื่องความพยายามของบุคลากรให้สูงขึ้น โดย
การยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้เกิดความต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่และตระหนักถึงคุณค่าของจุดมุ่งหมายเป็น
ผลให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นนักพัฒนา 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครู หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีความ
ประสงค์หรือมีความต้องการต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในกระบวนการ 4
ด้าน ของ แบสส์ และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1990) คือ 
  1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ีท าให้บุคลากรยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาภาคภูมิใจ และไว้วางใจในความสามารถ มีความ
ยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เสียสละ
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เพื่อประโยชน์ของกลุ่มมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการบริหาร
อารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละเน้นความส าคัญในเรื่องค่านิยม ความเชื่อและมีเป้าหมายที่ชดัเจน มีความมั่นใจ
ที่จะเอาชนะอุปสรรคเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในการบริหารงานและการวางตัวเพื่อท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
  2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้นจูง
ใจให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบันดาลใจในการท างานสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวกเห็นคุณค่า
ของงานเห็นว่างานนั้นมีความท้าทายและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมมีการตั้ง
มาตรฐานในการท างานสูงและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสนับสนุนให้ก าลังใจกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงส่ิงที่ส าคัญและเสริมสร้างความคดิริเริ่มสร้างสรรค์จนเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามใน
การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง 
  3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานตระหนักรู้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบอกจุดแข็งจุดอ่อนและเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับและท าให้
ผู้ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานในการ
แก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบจนสามารถ
ท าให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ของตนเองและหาข้อสรุปใหม่ที่สร้างสรรค์ที่ดีกว่าเดิม 
  4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริหารแสดงต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความสัมพันธ์ สนใจ ดูแล เอาใจใส่
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สูงขึ้นตามความต้องการความสนใจ และความสามารถช่วยเหลือชี้แนะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ด้วยบรรยากาศการสนับสนุนผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1 1-3 ป ี
    2.2 4-5 ป ี
    2.3 มากกว่า 5 ปี 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุง่คร ุ
สังกัดกรงุเทพมหานคร ได้แก่ 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
3. การกระตุ้นทางปัญญา  
4.การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบคุคล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัด
ส านักงานเขตทุ่งครุ จ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จ านวน 391 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ จ านวนทั้งส้ิน 
8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จ านวน 198 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้ตารางก าหนดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane. 
1997) การสุ่มอย่างง่าย ที่ใช้ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดังนั้น ครู ซึ่งสังกัด
ส านักงานเขตทุ่งครุ จ านวนทั้งส้ิน 8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จ านวน 391 คน ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 
198 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended questionnaire) และแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อค าถามครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคลของครู 
   ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับครูท่ีมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
    1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
    2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
    3. การกระตุ้นทางปัญญา 
    4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อรวบรมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวในการสร้างเครื่องมือ 
  2. น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
  3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
  4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ข)เพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Vaiidity) ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ (lndex of ltem–Objective Congruence: IOC)น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่
สอดคล้องระหว่างประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item–objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต ่0.80 ขึ้นไป พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อค าถามที่คดัเลือกไว้ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณา 
  6. น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  3. แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
  2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 
โดยแปลความหมายเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
   4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  3. เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยทดสอบด้วย (t-test) ก าหนดความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี ประสบการณ์ในการท างาน 
4-5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยทดสอบด้วยค่าเอฟ (F test) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
   4. ค่าที (t-test) 
   5. ค่าเอฟ (F test) 
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ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็น ท้ัง 4 ด้าน 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง   S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 3.92 0.86 มาก 1 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 3.88 0.87 มาก 2 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 3.75 0.88 มาก 4 
4.การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบคุคล 3.81 0.90 มาก 3 

รวม 3.84 0.87 มาก - 

 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  2.1 จ าแนกตามเพศ 
 
ตาราง 2 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางด้านเพศชายกับเพศหญิง 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง 

ชาย 
(N = 59) 

หญิง 
(N = 139) t-test Sig 

  S.D.   S.D. 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 3.71 .745 3.69 0.42 7.00* .00 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 3.68 .733 3.69 0.52 3.47* .00 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 3.67 .798 3.63 0.50 3.62* .00 
4. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 3.64 .764 3.55 0.54 3.97* .00 

รวม 3.73 .77 3.65 0.46 1.97* .00 

* มีข้อส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  2.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ตาราง 3 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทางด้านประสบการณ์ 
 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง 

1-3 ป ี 4-5 ป ี มากกวา่ 5 ปี 
F test Sig 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 3.64   .76 3.67 .348 3.44 .800 4.457* .01 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 3.70   .86 3.69   .58 3.55   .55 3.749* .01 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 3.77 .442 3.68 .523 3.69 .767 5.981* .01 
4. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 3.55 .361 3.64 .797 3.58 .869 5.676* .01 

รวม 3.68 .523 3.66 .529 3.70 .732   2.40* .01 

* มีข้อส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
ความคิดเห็นมากทุกด้านโดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย มากที่สุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ รองลงมาการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และน้อยที่สุด คือ การ
กระตุ้นทางปัญญา ดังนี้ 

  1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.86) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ 
มากที่สุด คือ ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้ร่วมงาน รองลงมาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจนและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารแสดงศักยภาพ
และให้ความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ 

  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด 
คือ ผู้บริหารมีมาตรฐานในการท างานสูง เพื่อกระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน รองลงมาผู้บริหารให้
ความเชื่อมั่นในตัวผู้ร่วมงาน ว่าจะสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นผลส าเร็จและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสร้าง
ค่านิยมในการท างาน โดยให้ผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.88) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด 
คือ ผู้บริหารแจ้งถึงปัญหาของงานที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานให้ผู้ร่วมงานทราบเสมอ รองลงมา ผู้บริหารส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานระบุปัญหาของหน่วยงานโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอาเองและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

  4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก ( =3.81, 
S.D. = 0.90) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ีย
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จากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด คือ ผู้บริหารช่วยเหลือ ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานเป็น
รายบุคคล รองลงมาผู้บริหารให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน และน้อยที่สุด คือ  ผู้บริหาร
มอบหมายงาน ให้ผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ของเพศชาย ( = 3.73, S.D. = 0.77) และเพศหญิง ( = 3.65 ,S.D. = 0.46) เมื่อท าการ
ทดสอบทางสถิติพบว่า เพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ของประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ( = 3.68, S.D. = 0.52) 

ประสบการณ์ในการท างาน 4-5 ปี ( = 3.66, S.D. = 0.53) และประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 5 ปี ( = 
3.70, S.D. = 0.73) เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนใน เขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
ความคิดเห็นมากทุกด้านโดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย มากที่สุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ รองลงมาการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และน้อยที่สุด คือ การ
กระตุ้นทางปัญญา อาจเป็นเพราะครูผู้สอนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 
  1.1 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  1.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากผลการศึกษาที่พบวา่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมคีวามสัมพันธก์ับประสิทธิภาพการ
สอน ดังนั้น ผู้บริหารและครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมคุณลักษณะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ของเพศชาย มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ( = 3.73, S.D. = 0.77) และเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเท่ากับ ( = 3.65, S.D. = 0.46) เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอาจเป็น
เพราะจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจ านวนข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มีจ านวน
มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ พรฤดี  ไพช านาญ (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการทางานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จ านวน 248 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน
และแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test,  
F test และทางการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา มีการทางาน

เป็นทีมในระดับมาก ( = 3.66) โดยครูที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีรายได้ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างานและสถานศึกษาที่สังกัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ของประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ( = 3.68, S.D. = 0.52) 

ประสบการณ์ในการท างาน 4-5 ปี มีค่าเฉล่ียความคดิเห็นเท่ากบั ( = 3.66, S.D. = 0.53) และประสบการณ์ในการ

ท างาน มากกว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ( = 3.70, S.D. = 0.73)เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ พบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากย่อมได้ร่วมงานกับผู้บริหาร
หลายท่านท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ  พรฤดี  ไพช านาญ (2557) 
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการทางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาและเพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาจ าแนกตามปัจจัย
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ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จานวน 248 คน จาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนและแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F test และทาการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของ Least-Significant 
Different (LSD) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา มีการท างานเป็นทีมในระดับมาก (  = 3.66) โดยครูที่มีเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ส่วนครูท่ีมีรายได้ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และสถานศึกษาที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนโดยพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์อยา่งหน่ึง
ในการคัดเลือกผู้ท่ีเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. ควร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถในการบริหารโดยให้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหาร
การศึกษา 
  3. ผู้บริหารศึกษาควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีกระบวนการ
ตรวจสอบได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษากับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
  3. ควรศึกษาการมส่ีวนร่วมของครูในการประเมนิผลงานของผู้บริหารและสถานศกึษาโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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NBUE112: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
PARENTS' PARTICIPATION IN ADMINISTRATION BANGKHUNTIENSUKSA SCHOOL, 
BANGKHUNTIEN DISTRICT OFFICE, BANGKOK 
 
สินไทย  เคนบุบผา 1   ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอาชีพ จ านวน 195 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน ของ ธร  สุนทรายุทธ (2551) การมีส่วนร่วมมี 4 
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-test และ F test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) 
กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46, 

S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 3.75, S.D. = 0.60) ผู้ปกครอง

นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก และด้านร่วมในการด าเนินงาน (  = 3.53, S.D. = 0.71) 

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก ด้านร่วมในการประเมินผล ( = 3.31, S.D. = 0.82) 

และด้านร่วมในการตัดสินใจ ( = 3.25, S.D. = 0.84) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอาชีพ 
  2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่วมในการด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง 
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ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 This research aimed to study parents’ participation in administration of Bangkhuntiensuksa 
school and compared the parents’ participation in Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntiean District 
office, Bangkok, classified by gender and occupation from 195 samples of parents in administration 
Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntien district office, Bangkok. Using a questionnaire concerning 
parents' participation in administration school, by Thorn Suntharayut (2008). The fourth point is the 
volvement, participation in the decision making, participation in the implementation, participation in the 
benefits and participation in the evaluation.The statistics used to analyze data composed of percentage, 
mean, Standard Deviation, t-test, the statistics for the f-test, and One-way ANOVA analysis. By bringing to 
trial inquiry (try-out) group test (30 people) to find the Correlation Alpha Coefficient as how can the 
Cronbach reliability of parents’ participation in administration school equal 0.96 
 The results were as follows 
 1. The parents’ participation in administration Bangkhuntiensuksa school. Overall was at a 

moderate level. Consider the found participation in the benefits ( = 3.75, S.D. = 0.60). Participation in 

the implementation administration school was at a high level ( = 3.53, S.D. = 0.71). The parents’ 

participation in administration school was at a high level. Participation in the evaluation ( = 3.31, S.D. = 

0.82), and participation in the decision making ( = 3.25, S.D. = 0.84). The parents’ participation in 
administration school was at a moderate level. 
 2. A comparison of parents’ participation in administration Bangkhuntiensuksa school, 
Bangkhuntiean District office, Bangkok. classified by gender and occupation. 
  2.1 Gender had influence on the parents’ participation in administration of 
Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntiean District office, Bangkok in overall and the aspect of partition 
in operation at .05 level of significance. 
  2.2 Occupation had no influence on their participation in the school administration. 
 
Keywords: Parents' Participation, School Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) 
ก าหนดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เพื่อน าความรู้  

2485



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า (ธร  สุนทรายุทธ. 2551) การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา. 2551) ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  
จึงเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล หากชุมชนมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา 
รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญากับบุตร
หลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนท่ีได้บุคลากรเพิ่ม รวมถึงนักเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุนชม 
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 2,550 คน ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จากรายงานประจ าปีของ โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 จากสรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีน พบว่าจ านวนนักเรียนลดลงจาก ปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งพบว่าสภาพปัญหาที่ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษาลดลงนั้น มีผลอันเนื่องมาจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียน เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว
แตกแยก และผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่น จึงท าให้นักเรียนต้องย้ายติดตามไปด้วย ซึ่งมีผลต่อการเรียนของ
นักเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา นอกจากนี้ ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความแตกต่างกนั ทั้งระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ค่านิยมต่างๆ รวมไปถึงความแตกต่างทางด้านความคิด 
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ถ้าผู้ปกครองนักเรียนไม่เข้าใจในหลักการบริหารโรงเรียน 
และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ก็ย่อมเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ แต่ถ้าผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ก็จะส่งผลให้ผู้เรียน มีคามรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป จากที่มาและความส าคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (รายงานประจ าปีโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา 2558) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอาชีพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 378 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน 
จ านวน 195 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างแบบง่าย 
 ตวัแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 เพศ จ าแนกเป็น เพศชายและเพศหญิง 
   1.2 อาชีพ จ าแนกเป็น อาชีพรับราชการ, อาชีพพนักงานเอกชน, อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพ
ค้าขาย 
  2. ตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา การมี
ส่วนร่วม 4 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ปกครองได้มีส่วนเกี่ยวข้องการตัดสินใจ การด าเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียน หมายถึง การที่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมใน
การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ หมายถึง เป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ก าหนดความต้องการของผู้ปกครอง เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง เป็นขั้นที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การร่วมกิจกรรมกับ
ทางสถานศึกษา เช่น ด้านทุนทรัพย์ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน โดยการบริหารงาน ประสานงาน 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินการ หมายถึง เป็นการรับ ผลประโยชน์ด้าน
จิตใจซึ่งมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีเป็นส่ิงตอบแทนที่เป็นวตัถ ุเช่น การแสดงความคุ้นเคย การทักทายการเยี่ยมเยียน เกิด
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ได้รับการบริการท่ีดี ผู้ปกครองรับทราบปัญหา และร่วมกันเสนอ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การมากน้อยอย่างไร 
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 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง คนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนสามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตัว
นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก าหนด
กรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยจากทฤษฎี ธร  สุนทรายุทธ (2551) เสนอประเภทของการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 378 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบาง-
ขุนเทียนศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง เครจซีและมอร์แกน จ านวน 195 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างแบบง่าย 

สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ 
1. เพศ จ าแนกเป็น 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. อาชีพ จ าแนกเป็น 
    2.1 รับราชการ  
    2.2 พนักงานเอกชน 
    2.3 รับจ้างทั่วไป 
    2.4 ค้าขาย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการบริหารโรงเรียน
บางขุนเทยีนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ประเภทของการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ดงันี ้
1. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนรว่มในการประเมินผล 
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 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของ Likert (Rating Scale) โดยก าหนดคะแนน 5 ระดับ ดังนี ้
     5 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
     4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก 
     3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
     2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย 
     1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของการศึกษา     
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน 
  2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียน  
  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน โดยน าแบบสอบถาม
ของ สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์ พระชานนท์จักรใจ และ ธร  สุนทรายุทธ มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วน า
ฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัย 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ของแต่ละข้อค าถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 
  2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง 
(Try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
  4. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิต ิ
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 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาจ านวน 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ  
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย 
ใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี ้
    4.51–5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
    3.51–4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก 
    2.51–3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
    1.51–2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย 
    1.00–1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
   2.3 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test 
   2.4 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จ าแนกตามอาชีพ โดยหาค่าเอฟ (F test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
   1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)’ 
   2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
    2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญ ของแต่ละข้อ
ค าถาม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าเฉล่ีย 
    2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1970: 161; อ้างใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2543: 137) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
   3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
    3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบาง-
ขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test 
    3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบาง-
ขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยหาค่าทดสอบเอฟ (F test) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ในภาพรวม ผู้ปกครอง

นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านร่วมในการรับผลประโยชน์ ( = 3.75, S.D. = 0.60 ) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

ระดับมาก และด้านร่วมในการด าเนินงาน (  = 3.53, S.D. = 0.71) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนระดับมาก ด้านร่วมในการประเมินผล ( = 3.31, S.D. = 0.82) และด้านร่วมในการตัดสินใจ ( = 3.25, 
S.D. = 0.84) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่วมในการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ าแนกตามอาชีพ 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์   สิทธิศักดิ์ 
(2554: 70) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและ
เขตบางกอกใหญ่ พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 
   1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขาดการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นในที่
ประชุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์ ( 2554: 70) ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ด้านการร่วมวางแผน/ด้านร่วม
ในการตัดสินใจ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม เสนอ
ความคิดเห็น ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เสนอปัญหาของโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนนัดประชุม 
   1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนบาง- 
ขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ร่วมในการวางแผน รวมถึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เจตน์สุดา ทศานนท์ (2546: 60) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองได้รับการ
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บริการท่ีดี จากทางโรงเรียน ผู้ปกครองยินดีช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองรับทราบ
ปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ผู้ปกครองยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระชานนท์จักรใจ (2554: 11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านถ้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวม มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพ
การด าเนินงานมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34) 
   1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วมการประเมินการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์ ( 2554: 70) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ด้านการร่วมประเมินผล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
   2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา โดยรวมรายด้าน ของผู้ปกครอง จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่วมในการด าเนินงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองบางท่านไม่มีส่วนร่วมในการการบริหารงานของโรงเรียนบาง - 
ขุนเทียนศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ คราวุธ หงษ์วิเศษ (2553: 93) การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนในเขตต าบลแหลมกลัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จ าแนกเพศ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหาร
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยรวมรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ เรียนรู้คู่เทคโนโลยี มากมีวิชาการบริหารอย่างมีส่วนร่วมท าให้ครูโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ได้ร่วมกันคิด และลงมือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจ ส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับทุกอาชีพ ทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554: 72) ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ผู้ปกครองที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าทุกอาชีพมี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาเหมือนกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ที่จะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ 
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  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามากขึ้น 
เพื่อประโยชน์ท่ีครอบคลุม และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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NBUE113: การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model 
A STUDY THE ABILITY ON ENGLISH COMMUNICATION OF PRATHOMSUKSA 6 AT 
RATBAMRUNG SCHOOL FROM LEARNING TROUGH THE B-SLIM MODEL 
 
อริสา  อารมณ์ชื่น 1   ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model โดยใช้แบบทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ เลือก
มาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน  
ค่าร้อยละ และ Wilcoxon signed rank test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนทั้งหมด 12 คน ที่เรียนการส่ือสารภาษาอังกฤษ จากการเรียน
การสอนแบบ B-SLIM Model ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่า มีค่า Median เท่ากับ 11 และผลการ
ทดสอบหลังเรียน มีค่า Median เท่ากับ 21 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ 
B-SLIM Model เป็นรายบุคคล ต่างกันร้อยละ 33.3-46.6 
 2. ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 
ภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ, บี สลิม โมเดล 
 
Abstract 
 This research aimed to study the English communication ability of Prathomsuksa 6 students at 
Ratbamrung school from learning through the B-SLIM Model and compare their ability on English 
communication of students of Prathomsuksa 6 at Ratbamrung school between before and after learning 
from the B-SLIM Model, by using the English test 30 items. The experimental group comprised 12 
Prathomsuksa 6 students. The statistics used in data analysis were the median, percentage, and 
"Wilcoxon signed rank test. 
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 The results revealed that 
  1. Twelve Prathomsuksa 6 students who learning English through the B-SLIM Model had 
the median=21 which had the median = 11 for before studying. Comparing their ability in English 
communication before and after studying, the Prathomsuksa 6 students learning through the B-SLIM 
Model, individually that differently 33.30-46.60 percents. 
  2. The ability in English communication of the Prathomsuksa 6 students, after learning 
through the B-SLIM Model was significant different at .05 level. 
 
Keywords: English communication ability, B-SLIM Model 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของสังคมโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง - 
ศึกษาธิการ (2551: 190) ระบุไว้ว่า ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน 
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จัดท ารายวิช า
และจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษา - 
ต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการส่ือสาร เป็นส่ิงที่ผู้สอนควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนตามการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารของ โอเลนก้า บิลาซ ที่สร้างขึ้นเรียกว่า การสอนท่ีเน้นการส่ือสารแบบ 
B–SLIM Model หรือ Bilash’s Second Language Instructional Model (พีชญา สารถี. 2553). เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อมุ่งเน้นการส่ือสารโดยอาศัยหลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์
ปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของวิก็อทสกี (Vygotsky) และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
ค้นพบของ บรูน เนอร์ มีการก าหนดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 
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 การสอนแบบ B-SLIM Model จะท าให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราษฎร์บ ารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ราษฎร์บ ารุง ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ในการส่ือสาร ได้คล่องแคล่วและถูกต้องอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ได้แก ่
1. ขั้นวางแผนและการเตรียม เลือกกิจกรรมและเนื้อหาให ้
    สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของหลักสูตรและความสนใจ 
   ของผู้เรียน 
2. ขั้นท าความเข้าใจตัวป้อนหรือข้อความรู้ใหม่อธิบาย 
    ความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บนฐานความรู้เดมิของผู้เรียน 
3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเขา้ใจและฝึกทักษะ ต้องจดั 
    กิจกรรมเพื่อชว่ยให้นักเรียนเขา้ใจตัวป้อน และต้อง 
    ออกแบบกิจกรรมที่ยากและซบัซ้อนมากขึ้น เพื่อให ้
    ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก 
4. ขั้นผล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษานอก 
    ห้องเรยีนทั้งทักษะฟงั พูด อ่านและเขียนโดยลักษณะ 
    เป็นกิจกรรมสร้างสรรค ์
5. ขั้นประเมินผล ผู้สอนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทราบ 
    ปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาในการสอนครัง้ต่อไป 
    และเป็นการประเมินผลการเรยีนของนักเรียน 
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 การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model (Bilash’s Second Language Instructional Model) หมายถึง 
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการส่ือสาร ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการสอนตามแนวคิดของ โอเลนกา บิลาซ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผนและการเตรียม ขั้นนี้ผู้สอนจะเลือกกิจกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและความสนใจของผู้เรียน 
  2. ขั้นท าความเข้าใจตัวป้อนหรือข้อความรู้ใหม่ ขั้นนี้ผู้สอนต้องอธิบายความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บน
ฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
  3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึกทักษะ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจตัวป้อน 
เรียกว่า กิจกรรมเพื่อความเข้าใจ หลังจากที่นักเรียนเข้าใจตัวป้อน ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมที่ยากและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึก เรียกว่า กิจกรรมฝึกใช้ภาษา 
  4. ขั้นผล กิจกรรมขั้นน้ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษานอกห้องเรียนท้ังทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน 
  5. ขั้นประเมินผล ขั้นนี้เป็นขั้นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้สอนอาจใช้การประเมินทักษะ
ตามสภาพจริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกมาจากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราษฎร์บ ารุง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จ านวน 12 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผน และ แบบทดสอบทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ข้อ และด าเนินการ
สร้างเครื่องมือและตรวจคุณภาพ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 ข้อ และการจัดการเรียนรู้โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการสอนที่เน้นการส่ือสาร 
B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผน เมื่อการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการ
จัดการเรียนรู้จึงด าเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ค่ามัธยฐาน (Median) ของคะแนนการทดสอบการใช้การ
ส่ือสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดสอบ ค่าร้อยละ (Percentage) ของคะแนนการทดสอบการใช้การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดสอบ และ ใช้ Wilcoxon signed rank test เพื่อเปรียบเทียบนัยส าคัญทางสถิติด้าน
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนการ
จัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM 
Model ปรากฏ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ระดับความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และ
หลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model 

 

นักเรียนคนท่ี ก่อนการจดัการเรียนรู ้ หลังการจดัการเรียนรู ้ ผลต่าง ร้อยละ 
1 10 21 11 36.60 
2 13 27 14 46.60 
3 13 23 10 33.30 
4 11 23 12 40.00 
5 11 19 8 26.60 
6 15 26 11 36.60 
7 10 20 10 33.30 
8 10 20 10 33.30 
9 11 21 10 33.30 
10 10 18 8 26.60 
11 10 21 11 36.60 
12 11 25 14 46.60 

Median 11 21 10 33.30 

 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 12 คน ท่ีเรียนการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่า มีค่า Median เท่ากับ 11 
และผลการทดสอบหลังเรียน มีค่า Median เท่ากับ 21 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการ
สอนแบบ B-SLIM Model โดยภาพรวมต่างกันร้อยละ 33.33 และรายบุคคลต่างกันร้อยละ 33.30-46.60 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model 
 

การทดสอบ จ านวน (N) Mdn Q.D. Sig 
ก่อนการจดัการเรียนรู ้ 12 11.00 

6.50 .02* 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 12 21.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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 จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ได้ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ปรากฏว่า 
คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้
และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B–SLIM Model โดย
ภาพรวม ต่างกันร้อยละ 33.33 และรายบุคคลต่างกัน ร้อยละ 33.30-46.60 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการส่ือสาร (B-SLIM Model) ซึ่งมีสอดคล้องกับ ศิริรัตน์  มงคล (2553) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวดนครราสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 25 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ B-SLIM  Model มีค่าเท่ากับ 76.42/70.13 ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ B-SLIM Model มีค่าเท่ากับ 0.6077 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.77 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ  
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราษฎร์บ ารุง ภายหลังการใช้การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบเป็นรายบุคคลมีคะแนนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อน ามาหา
ค่านัยส าคัญทางสถิติแล้วอยู่ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่ือสาร (B-SLIM 
Model) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และยังสอดคล้องกับ อดิศักดิ์ ศรีวรกุล (2556) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 43 คน พบว่า ผลการพัฒนาของหลังการสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
  1. ผลที่ได้จากการศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง จากการเรียนการสอนท่ีแบบ B-SLIM Model จะท าให้นักเรียนมีความสามารในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อีกด้วย 
  2. ผลทีไ่ด้จากการศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนได้ในด้านการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษารูปแบบการสอน B-SLIM Model ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบว่าความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ใช้ B-SLIM Model ในแต่ละ
ทักษะมีความแตกต่างกันอย่างไร และจะน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปอย่างไร 
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  2. ควรน าวิธีการศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model กับนักเรียน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อศึกษาว่าวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ B-SLIM Model มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเนื้อหา 
และระดับชั้นเรียนใด 
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NBUE114: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 
EDUCATIONAL PERSONEL’S OPINIONS ON IMPLEMENTING ON INTERNAL QUALITY 
ASSURANCE AT THA CHIN KAO NHA SCHOOL, THE NAKHONPATHOM PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

อาทิตยา ละครพล * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 120 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.98 สถิติที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 

  1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
รายงาน และด้านการด าเนินงาน ตามล าดับ 
  2. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเตรียมการ ด้านการด าเนินงานและด้านรายงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study the educational personnel’s opinion on implementing of internal 
quality assurance at Tha Chin Kao Nha School under the Nakhonpathom Primary Educational Service 
Area Office 2. The samples consisted 120 educational personnel. Data were collected by a rating scale 
questionnaire which had a reliability of 0.98. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean, Standard Deviation, and t-test (Independent samples).  
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 The results revealed that: 
  1. Educational Personnel’s opinions on implementing of internal quality assurance at Tha 
Chin Kao Nha School under the Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office2 was at a “high” 
level in every aspect, as follows: the preparation, the report, and the action, respectively. 
  2. Working experience had influence on the educational personnel’s opinion in every 
aspect at .05 level of significance. 
 
Keywords: Internal Quality Assurance, Educational personnel 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็น
สังคมที่สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในยุดที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เมื่อการเปล่ียนแปลงต่างๆเหล่านี้ผสมผสานกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งท าให้คนในสังคมไทยต้องเผชิญ
กับปัญหานานัปการ และการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆได้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญคือ “คุณภาพของคน” (คมกฤช  
พุ่มบุญนาก. 2555: 1) 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการของบุคคล และสังคมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดของประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่ง
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้การอุดมศึกษาได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งตาม
ประกาศ และกฎกระทรวง ได้ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา18(2) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นซึ่งได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเต็มศักยภาพ การด าเนินการดังกล่าวให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ค: 5) 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพราะเป็นระบบท่ีสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด และสังคมต้องการ และสืบเนื่องจากการที่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับผิดชอบจัด และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้น หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงาน และตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
ภาระรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
 กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด
ที่รับผิดชอบจ านวน 10 โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด 10  คน ครูและ
บุคลากรการศึกษาอื่น จ านวน 150 คน โรงเรียนแต่ละแห่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน และ
จากการศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจากการนิเทศ ติดตามที่
ผ่านมา พบว่าโรงเรียนบางแห่งมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในยังไม่เป็นตามกรอบแบบแผน  ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งท าให้เกิดความวิตกกังวลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพราะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา และจะส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในอนาคต  
 จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาให้
สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ท าให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ตลอดจนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าแต่ละแห่งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

2503



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินงาน และด้านการรายงาน โดยจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานของบุคลากร 
    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการและ
การด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาที่กระท าโดยบุคลากรภายในหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยการด าเนินงานตามขั้นตอนและแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 3 ด้าน คื อ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 16) 
  1.1 ขั้นการเตรียมการ  
   1.1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร คือต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งจัดหาเอกสารคู่มือให้แก่บุคลากร และการส่งเสริมการท างานเป็นทีม
และต้องพัฒนาความรู้ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ โดยเน้น
เนื้อหาการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
   1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
  1.2 ขั้นการด าเนินงาน เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง ซึ่ง
วงจรของเดมมิ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง  
   1.2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายให้ชัดเจน จาก 
4 มาตรฐาน ก าหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม (ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ) ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องการใช้    
โดยจัดท ามาตรฐานการศึกษาก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน จ าท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   1.2.2 การด าเนินการตามแผน (D) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารควรให้การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยจัดท าระบบสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน 

ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร
ทางศึกษา คือ 
 1.  ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
 2.  ประสบการณ์ท างานตั้งแต ่10 ปี ขึ้นไป 

ขั้นตอนการด า เนินประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 3 
ด้าน ได้แก่ 
 1.  การด าเนินการด้านการเตรียมการ 
 2.  การด าเนินการด้านการด าเนินงาน 
 3.  การด าเนินการด้านการรายงาน 

2504



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

จัดคู่มือการปฏิบัติงานและจัดระบบการท างานให้ชัดเจน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
ปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างาน และให้การนิเทศ 
   1.2.3 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (C) โดยวางกรอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา สร้างเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ตาม
มาตรฐานการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายทั้งระดับรายบุคคล 
และภาพรวมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และต้องสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษา  
   1.2.4 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) สถานศึกษาน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวเิคราะห์ แล้วด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับ
งานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
  1.3 ขั้นการจัดท ารายงาน เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาเสร็จแล้วจะจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนตามความเหมาะสม 
 2. ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ช่วงระยะเวลา ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุแต่งตั้งจนถึง ณ 
วันที่ตอบแบบสอบถามของบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
  2.1 ประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี 
  2.2 ประสบการณ์ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 3. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 4. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 5. กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียน
วัดดงเกต โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ โรงเรียนท่าข้าม โรงเรียนบ้านหัวอ่าวและ
โรงเรียนบ้านบางประแดง 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจ านวน 160 คน 
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  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นข้าราชการ จ านวน 120 คน 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (check list ) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งค าถาม
ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
ด าเนินการ และด้านการรายงาน มีข้อค าถามจ านวน 37 ข้อ 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  
   1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิด 
และหลักการ ตลอดจนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
   2. น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน น าฉบับร่างเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.8-1.0  
   2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
   3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย คือ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
จ านวน 30 คน ได้ความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 
   4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
เก็บทั้งหมดด้วยตนเอง  
  3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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 4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
  4.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางค าบรรยาย 
  4.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีน

ก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียไปแปลความหมายพร้อมสรุปน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย แบ่งตามขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย ท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบ t-test ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  4.5 น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ 
แปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 101-103) 
  4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   1. ค่าความเที่ยงตรง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
   2. ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient)  
  สถิติพื้นฐาน 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage)  

   2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( )  
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4. ค่าที (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ได้แก่ 
ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83 และประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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  1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 3.78, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง  3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการด าเนินการ และขั้นตอนการรายงาน จากผลการวิจัย 
พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ใน
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 หมวด 1 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และเปิดเผยรายงานน้ันตอ่สาธารณชน ข้อ 7 
สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา หมวด 2 ข้อ 8 การประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดในส่วนนี้ ให้ใช้บังคับแก่การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่ไม่รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2554: 4) 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา พลสิม (2558) ทีศ่ึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ พัฒน์พล แก้วยม (2556) ทีศ่ึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและเจตคติของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน และงานวิจัยของ มนต์ทยา ทองพูล (2550) วิจัยสภาพปัญหาการ
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ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  1 พบว่า มีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  สรุปได้ว่า บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ
ขั้นตอน กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่โรงเรียนพึงปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญของกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการทุกขั้นตอนบรรลุผล
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกคนต่างเล็งเห็นความส าคัญในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกภารกิจของกระบวน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
มาตรฐาน และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  2553 หมวด 1 ข้อ 5 
ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ด้วย
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานน้ันต่อ สาธารณชน ข้อ 7 สถานศึกษา ต้องน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมวด 2 ข้อ 8 การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีก าหนดในส่วนน้ี  ให้ใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ไม่รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ก: 13) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย มหาโพธิ์ (2551) ได้
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครู พบว่า สภาพการบริหาร  การประกันโอกาสการศึกษาของผู้บริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการประกันโอกาสการศึกษาของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ และด้าน
การรายงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิงหา คงงาม (2549) ที่ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน และอยู่ใน
ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ มนต์
ทยา ทองพูล (2550) ท าการวิจัยสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  สรุปได้ว่า การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติ  โดยให้ด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ปกติ และต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณภาพของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัดเทียม
สถาบันอื่น สถานศึกษาจึงควรจัดปฏิบัติทุกภารกิจของกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะท าให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการท างานที่มี
เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยในการด าเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นก็จะต้องมี
การประกันคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม
มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อปรับปรุงการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารโรงเรียนในด้านที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน 4  ด้านของ
สถานศึกษา หรือการบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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NBUE115:  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH BUDGET ADMINISTRATION IN 
WANGKHODCHASARN SCHOOLS NETWORK FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT UNDER 
PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
จิรัชญา  พลเจียก 1   ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 95 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพวังคชสาร ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ 
ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ และด้านการรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98, 
S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารทาง

การเงินและควบคุมงบประมาณ (X = 4.13, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (X = 

4.05, S.D. = 0.61) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ (X = 3.80, S.D. = 0.60) 
  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณ โดย
จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา ซึ่งได้ผลดังนี้ 1) เพศที่ต่างกันของครูมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
งบประมาณไม่แตกต่างกัน และ 2) ระดับการศึกษาที่ต่างกันของครูมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณ
ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานงบประมาณ 
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Abstract 
 The purposes of this study were; 1) to study teacher’s satisfaction with budget administration in 
Wangkhodchasarn schools network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary 
educational service area office 1, and 2) to compare teacher’s satisfaction with budget administration in 
Wangkhodchasarn schools network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary 
educational service area office 1, classified by gender and education level. The samples in this study 
included 95 teachers teaching in Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development under 
Phranakornsriayutthaya primary educational service area office 1. Instrument in the study was measure of 
satisfaction with budget administration in Wangkhodchasarn schools network for educational development 
used 4 topics included budget planning, the system procurement, financial management and budgetary 
control, the financial and operating results. Bring to try out with the experimental group of 30 people for 
Alpha Coefficient of Cronbach had the confidence as 0.97. Statistics used in analzing data were percentage, 
mean, Standard Deviation, and t-test. 
 The Findings were as follows: 
  1. Overall teacher’s satisfaction with budget administration in Wangkhodchasarn schools 
network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary educational service area 

office 1 was at a high level ( X = 3.98, S.D. = 0.56). When considering the side with the highest mean score 

was financial management and budgetary control ( X = 4.13, S.D. = 0.62), subordinate was the system 

procurement ( X = 4.05, S.D. = 0.61) and the lowest mean score was budget planning ( X = 3.80, S.D. = 
0.60). 
  2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction with budget 
administration of school in the Wangkhodchasarn School Network. 
 
Keywords: Satisfaction, Budget Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียน
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียน ในป ีพ.ศ. 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นผลให้ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของโรงเรียนปรับเปล่ียนไป อีกทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวง

2513



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ความเป็นนิติบุคคล
ของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานต่างๆ ภายใต้กรอบของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและการบริหารงาน
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียนว่า การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้โรงเรียนบริหารเอง
โดยตรงนั้น นับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารการศึกษา ซึ่งการบริหารงบประมาณจะเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนให้
การด าเนินงานตามภารกิจหลักและงานด้านอื่นๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า งบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารองค์กรทุกประเภท หากหน่วยงานหรือ
องค์กรใดมีความพร้อมและมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรน้ันๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ยังประสบปัญหาหลายด้าน อันที่เกิดจากตัวบุคคล เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านงบประมาณของสถานศึกษาได้รับการย้าย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เกิดจากการ
ท างานที่ไม่แล้วเสร็จและขาดความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ (ไอพี  หะยีสาแม็ง. 2552: 2) นอกจากนั้นจากการายงานผล
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 พบว่า มีปัญหาในการบริหารงานงบประมาณและการเงินในสถานศึกษาที่ไม่เป็นระบบ ขาดแผนชัดเจน
ในการก าหนดทิศทางทางการบริหาร ไม่สามารถค านวณต้นทุน เพื่อน ามาลงในแผนการจ่ายเงิน ค าส่ังมอบหมายงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน ไม่ทราบระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่จัดการ
ท าแผนการบ ารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. 
2550: 3) 
 ดังนั้น เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการบริหารงบประมาณ เป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และจาก
ความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีต่อกระบวนการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนว่า การบริหารงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จของ
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าและจัดใช้งบประมาณ
แบบใหม่ จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็น
แนวทางส าหรับผู้บริหารและครูของสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
อันส่งผลให้ด้านการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานท่ีเป็นไปตามระเบียบและค าส่ังต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ สู่การขับเคล่ือนไปยังเป้าหมายในการจัดการบริหารการศึกษา
และบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
ส านักงานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 95 คน ซึ่งได้จากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซีและมอร์แกน ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (Krejcie; & Morgan. 1970; อ้างถึงใน ชุบรี 
ม่วงกุ้ง. 2558: 6) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี ้
   1.1 เพศ 
    1.1.1 เพศชาย 
    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 ระดับการศึกษา 
    1.2.1 ปริญญาตรี 
    1.2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความยินดี ความสนใจ ความต้องการมีส่วนร่วม ตั้งใจ กระตือรือร้น 
เป็นความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความมุ่งมั่น มีขวัญก าลังใจ มีความสนใจส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษา วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี การจัดท างบประมาณ
ประจ าปี จัดท าผลการใช้เงินตามแผนการปฏิบัติการ รายงานผลการใช้เงิน ควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  นิยาม
ความหมาย ดังนี ้
 การวางแผนงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการจัดท ากลยุทธ์โดยพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้ชัดเจน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ จัดท าแผนงาน โครงการ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและจัดท าแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปี มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การวางแผนบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายและมีมาตรฐานการวางแผน 
 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุส่ิงของหรือ
บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าคู่มือ
และแนวทางปฏิบัติ การจัดความปลอดภัยในการเก็บรักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบริหารให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายตามที่ราชการก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการเพื่อควบคุมงบประมาณ 
ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ วางแผนการใช้จ่ายเงิน ก ากับการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผน และมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ วิเคราะห์ความคุ้มค่าเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน การจัดระบบการเงินให้
เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน หมายถึง การน าเสนอข้อมูลการเงินเพื่อแสดงฐานะและ
ผลการเงิน การรายงานผลการด าเนินงาน ติดตามผลงบประมาณและการประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อแสดง
ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงิน มีการแสดงรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีจ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุ
อรา่มอุปถัมภ์) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนวดับ้านชา้ง โรงเรียนมุสลิม
บ ารุง โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนบ้านสร้าง (ส าริต ภู่เงินอนุสรณ์) และโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรนุสรณ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความความพึงพอใจ ของครูต่อการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาม
การบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 58) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษา 4 ด้าน โดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวงัคชสาร 
จ านวน 4 ด้าน ดังนี ้
1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
4. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

คุณลักษณะสว่นบุคคลของครู ได้แก ่
1. เพศ 

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญงิ 

2. ระดับการศกึษา 
2.1 ปริญญาตร ี
2.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จ านวน 120 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 95 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นแบบวัดความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจ แบ่งเป็น 
2 ข้อ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
   ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งเป็น 
4 ด้าน ให้เลือกตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2. ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   3. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   4. น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 
   5. น าแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.97 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  2. น าแบบวัดความพึงพอใจไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบวัดความพึงพอใจจากครูที่ตอบแบบวัดความพึงพอใจด้วยตนเอง  จ านวน 
100 ฉบับ เก็บกลับมาได้ จ านวน 95 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95 
  4. น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ
ในการวิจัย ดังนี ้
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   4. ค่าที (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม

พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การบริหารงานงบประมาณ X  S.D. แปลผล 
1. การวางแผนงบประมาณ 3.80 0.60 มาก 
2. การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4.05 0.61 มาก 
3. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 4.13 0.62 มาก 
4. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 3.96 0.59 มาก 

โดยรวม 3.98 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 1 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X = 3.98, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารทางการเงิน

และควบคุมงบประมาณ (X = 4.13, S.D. = 0.62) และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ 

(X = 3.80, S.D. = 0.60) 
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ

ครูต่อการบริหารงานงบประมาณ โดยจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
การบริหารงานงบประมาณ 

n X  S.D. t sig. 
1. เพศ      
1.1 ชาย 19 3.98 0.56 -0.04 .97 
1.2 หญิง 76 3.98 0.56   

2. ระดับการศกึษา      
2.1 ปริญญาตร ี 80 4.01 0.58 1.09 .28 
2.2 สูงกว่าปริญญาตร ี 15 3.85 0.38   
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 จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ครูท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณ
ในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบประเด็นที่
น่าสนใจ ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูฝ่ายบริหารงบประมาณมีบทบาทหน้าที่ในด้านการบริหารงบประมาณมากขึ้นในฐานะ
ที่โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ในการด าเนินงานการบริหารงบประมาณได้อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ด้วยการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการบริหารงานงบประมาณ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวิสณีย์  ลอมา (2557: บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 พบว่า ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ มีคะแนนค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นความส าคัญของการวางแผนงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่ 
และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการ
บริหารงานขององค์กร ใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ และสนองตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระเบียบการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุบรี  ม่วงกุ้ง (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน โครงการ แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกด้าน 
   1.2 ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย สุนนท์นาม (2554: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียน ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
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   1.3 ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบบริหารทางการเงินที่ดี โดยให้
ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตามแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริตา   
ศุภการก าจร, อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ และสุรพล  บัวพิมพ ์(2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า ด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
   1.4 ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ตระหนักถึงความส าคัญของการรายงานทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกาญจน์  
สุขสดเขียว (2556: 107) ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 พบว่า ด้านการรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจ าแนกตาม
เพศและระดับการศึกษา 
   2.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะ ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยวสันต์ ศรีค าแหง (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยวสันต์ ศรีค าแหง (2553: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณ  
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณประจ าปี เพื่อให้  
ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจอันจะน าไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2. ผู้บริหารควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและทั่วถึง 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการวางแผนงบประมาณของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและรูปแบบในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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NBUE116: ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
THE OPINION OF CONDITIONS AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF 
THE THACHIN KAONA SCHOOL GROUP IN NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA 2 
 
จุฑามาศ  สุปรีย์รัตนา * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08,  = 
0.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มากทุกด้านโดย ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 4.16,  

 = 0.43) และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (µ = 4.03,  = 0.29) 
 2. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมมีอยู่ในระดับน้อย (µ = 1.98,  = 0.03) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า น้อยทุกด้านโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 2.00,  

 = 0.01) และด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (µ = 1.97, 

= 0.08) 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 This research aims to study the perspectives of government teachers on academic 
administration situation and problems from group of thachin a KaoNa school, that is affiliate with the 
primary educational service area office 2, Nakhon Pathom. The samples are 120 educational officers. 
Rating scale questionnaire the Opinion of Conditions and Problems of Academic Administration of the 
Thachin Kaona School Group In Nakhonpathom Primary Educational Service Area 2.was used to gather 
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the information. The reliability value of this questionnaire is 0.98. The information analysis techniques are 
average, standard deviation. 
 The results are as follow; 
  1. Overall, the perspectives of government teachers on academic administration situation 

is in the “Agree” level (µ = 4.08,  = 0.33). When considering in each approaches; found that, all of them 

is in the “Agree” level. The highest score is “Function Personalization” (µ = 4.16,  = 0.43), and the 

lowest score is “Learning Evaluation and Measurements” (µ = 4.03,  = 0.29). 
  2. Overall, the perspectives of government teachers on academic administration 
problems from group of Tha Jeen Kao Nah schools, that is affiliate with the primary educational service 

area office 2, Nakhon Pathom, is in the “Disagree” level (µ = 1.98,  = 0.03). When considering in each 
approaches; found that, all of them is in the “Disagree” level. The highest score is “Learning Evaluation 

and Measurements” (µ = 2.00,  = 0.01), and the lowest score is “Academic Administration according to 

the Objective Curriculum” (µ = 1.97,  = 0.08). 
 
Keywords: Academic Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2557 ของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 
พบว่า มีผลคะแนนการสอบอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็น ด่านแรกของการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จะประสบผลส าเร็จได้อย่างดีนั้นต้องอาศัยการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้น านั้นถือว่ามีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทุกประเภทสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใด  
ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าแล้วย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะการ
บริหารจัดการในงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ
ด้วย ถ้าโรงเรียนสอนวิชาการได้ดีฝึกหัดให้รู้จักหน้าที่และความเป็นพลเมืองดีให้ได้ผลจริงๆ พร้อมทั้งอบรมให้เข้าใจใน
ศาสนาด้วยก็นับว่าให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถ้วน 
 งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งส้ินงานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการน า
หลักสูตรไปใช้แบบเรียนงานการเรียนการสอนงานส่ือการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานห้องสมุดงาน
นิเทศการศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  
มีความรู้มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่ต้องการ บรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ น าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจนและมีความ
แข็งแกร่งและเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
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ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความเป็นผู้น ารู้เท่าทันเหตุการณ์ และสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตลอดเวลาโดยสามารถน าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารเป็นทีมที่มี
ศักยภาพ จะผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน ให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมทุกอยา่งด้วยความเต็มใจ และรักที่จะท า 
เพื่อผลผลิตที่ออกมาจะดีเยี่ยมดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียน  
ท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 120 คน โดยใช้ทั้งประชากร 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 ข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน คือ 
    1.1.1 ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี 
    1.1.2 ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอน 9 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
   2.2 ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ 
   2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
   2.4 ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ 
   2.5 ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   2.7 ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.8 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   2.9 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 งานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานทุกชนิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียนมี 9 ด้าน คือ 
  1. การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้แก่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษาการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ทางด้าน
วิชาการแก่ชุมชนการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  2. การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่หมายถึง บุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของกลุ่มโรงเรียนท่า
จีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต้องมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
บุคลากรจะเป็นหลักถึงความส าเร็จของงานได้ การจัดบุคลากรเข้าท างานในหน้าที่ต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความ
ถนัด ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 
  3. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึงการส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถท าให้เกิด
ทักษะความช านาญ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษานั้นควรมุ่งพัฒนา
ครู ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้การศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่การงานและครูได้พัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  4. การจัดส่ือการเรียนรู้หมายถึงการน าเอาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ  เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ ท าให้การเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียน มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเข้าใจง่ายประหยัด 
เวลา 
  5. การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  หมายถึง การจัดการเรียนรู้จะบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรท่ีวางไว้ได้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายบริการ และฝ่ายธุรการ ให้เข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  6. การจัดการเรียนรู้หมายถึงการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครูการควบคุม 
ก ากับให้การจัดตารางสอนของครูเป็นไปตามความเหมาะสมของครู ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการด าเนินการวางแผน
และก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลร่วมกับครูและฝ่ายวิชาการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร 
  7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และที่ส าคัญได้รับการพัฒนาตามความถนัด และความสนใจ 
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  8. การวัดและประเมินผลการเรียนหมายถึงกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็น
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้ทราบพื้นความรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นการ
ตัดสินใจว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 
  9. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  การส ารวจความต้องการการวางแผน การ
สนับสนุนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาชุมชนมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
โรงเรียน ชุมชนที่ดีมีความเข้าใจในวัตถปุระสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
 ความคิดเห็นสภาพการด าเนินงานวิชาการ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของข้าราชการ
ครูที่มีต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า การด าเนินงานที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการจริง หรือ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่คาดหวัง หรือ ผลที่ต้องการให้เกิด 
กับส่ิงที่เป็นปัญหาท างานวิชาการจริง หรือ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
 ข้าราชการคร ูหมายถึงบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานสอน จ านวน 120 คน โรงเรียนกลุ่ม
ท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 โรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า หมายถึง กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจ านวน 10 โรงเรียน เป็นสถานที่ที่ให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 
2545 พ.ศ. 2551 มีการจัดการเรียนสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ดงเกตุ, โรงเรียนวัดเชิงเลน, โรงเรียนวัดสรรเพชญ, โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์, โรงเรียนบ้านคลองลัด
อ้อมใหญ,่ โรงเรียนบ้านบางม่วง, โรงเรียนหัวอ่าว, โรงเรียนบ้านบางประแดงและโรงเรียนวัดบางช้างใต้ เป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้งอยู่ใน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในทางปฏิบัติแล้วส าหรับ
สถานศึกษาในโรงเรียนขอยึดตามแนวทางของกรมวิชาการ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครูของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจ านวนทั้งส้ิน 120 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
เนื่องจากจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างไม่มาก จึงศึกษากับประชากรทั้งหมด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด
และหลักการที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สร้างแบบสอบถาม ตามลักษณะของเครื่องมือที่ก าหนดใน 
9 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ การ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
   2. น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. ประสบการณ์ท างานน้อยกวา่ 10 ป ี
2. ประสบการณ์ท างานตัง้แต่ 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของข้าราชการครูตอ่สภาพและปัญหา
การบริหารงานวชิาการกลุม่โรงเรยีนท่าจีนกา้วหน้า 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2ตามแนวทางของกรมวชิาการ
รายละเอียดของงานวิชาการแต่ละด้าน มีดงันี ้
1. ด้านการบริหารงานวชิาการใหส้อดคล้องกับ 
    จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 
2. ด้านการจัดบคุลากรตรงตามหน้าที่ 
3. ด้านการพัฒนาบคุลากรของสถานศกึษา 
4. ด้านการจัดสื่อสารการจดัการเรียนรู้ 
5. ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
6. ด้านการจัดการเรยีนรู ้
7. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
8. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
9. ด้านการให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
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    ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเป็นข้อ
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check Lists) จะมีค าตอบให้กาเครื่องหมาย  ลงใน (    ) 
    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ โดยกาเครื่องหมาย  ลงในแบบสอบถาม ตามระดับความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
     5 หมายถึง สภาพและปัญหาการด าเนินงานมากที่สุด 
     4 หมายถึง สภาพและปัญหาการด าเนินงานมาก 
     3 หมายถึง สภาพและปัญหาการด าเนินงานปานกลาง 
     2 หมายถึง สภาพและปัญหาการด าเนินงานน้อย 
     1 หมายถึง สภาพและปัญหาการด าเนินงานน้อยที่สุด 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1. เสนอร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท าการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ค าถามที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับงานวิชาการ 9 ด้าน 
  2. น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 

  3. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา () โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ทางสถิติมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.98 
  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะและจัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อน าไปใช้จริงกับประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ ครู จ านวน 120 ฉบับ โดยส่งและรับคืนด้วย
ตนเองทั้งหมด แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนด 
  3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. หาค่าความเที่ยงตรง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร 
  2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

โดยใช้สูตรค านวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
โดยรวมและแต่ละรายการแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้ง 9 ด้าน โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
(ประคอง  กรรณสูตร. 2542: 204) ดังนี ้
   4.50 – 5.00 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานในระดับมากที่สุด 
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   3.50 – 4.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานในระดับมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานในระดับน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(µ = 4.08) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มากทุกด้านโดย ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 
4.16) และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (µ = 4.03)  
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย (µ = 1.98) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า น้อยทุกด้านโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (µ = 4.16) และด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (µ = 
1.97) 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้ามีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยรวม
พบว่ามีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากและปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการ
ด าเนินการในโรงเรียนใน 9 ด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานอาจเนื่องมาจากมีการอภิปรายดังต่อไปน้ี 
  1. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และ ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียน มีความพร้อม และมีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรเป็นอย่างดี 
   ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะครูของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้ามีความพร้อม และมีความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล  ภู่ประเสริฐ (2545) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา พบว่า ครูมีภารกิจงานในการเรียนการสอนมาก จึงท าให้ไม่มี
เวลาผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนและเตรียมการสอน ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการบริหารหลักสูตรของ
โรงเรียนและมีงบประมาณที่จ ากัด 
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  2. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความชัดเจนในการ
ระบุหน้าที่ จะท าให้งานขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าวว่า การจัดครูประจ าวิชาให้เหมาะสมนั้น ควรค านึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัดจะท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี สามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายได้ 
  3. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนาด้านนี้
มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมครูในการสอน และเป็นขวัญและก าลังใจในการส่งเสริม 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เพราะ
ทางภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยจัดการอบรม การสัมมนาให้ความรู้เพื่อครูน าไป
พัฒนาตนเองได้ 
  4. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกุลนาถ อัจฉริยะ
สงคราม (2554) พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีระดับ
ปฏิบัติมาก 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชุมศรี  ไพบูลย์กุลกร (2549) พบว่า ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน ประการหนึ่ง คือ ครูขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงวัสดุท้องถิ่นมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนด้วย งานวิจัยของ นันทะ  ศรีเจริญโชติ 
(2551) พบว่า ปัญหาคือขาดสื่อต้นแบบ และเครื่องมือใช้ในการผลิตสื่อ ส่ือที่ผลิตได้จึงไม่ถาวร และครูใช้เวลาในการ
ผลิตน้อยเกินไป 
  5. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพบริหารการงานวิชาการ ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นการส่งเสริม
การสอนของครู เป็นสถานที่ครูและนักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในส่วนที่ไม่อยู่ในบทเรียน เพื่อการเรียนการ
สอน และเปน็สถานท่ีนักเรียนแสวงหาความรู้ทั้งจากที่ครูมอบหมายและความรู้ด้านอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ รวมทั้งเป็น
สถานที่ปลูกฝังให้รักการอ่านหนังสือ 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
  6. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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พิทักษ์  อักษรศิลป์ (2554) ที่ว่ามีการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตส านึกต่อ
สังคมและเกิดทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและความถนัด จัดกิจกรรม
เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเรียนรู้และน ากระบวนการไปใช้ได้จริง กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนให้ค้นพบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  
จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล ความสามารถพิเศษ ครูน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เข้ามาท าการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอนเน้นวิจัยในชั้นเรียน 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงยศ  แก้วมงคล 
(2553) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้มีความรู้มีทักษะในการร่วมกิจกรรม และมีความรู้ความสามารถร่วมเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมสร้างวินัย จิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมและปัญหาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือก
เรียนเป็นภาคเรียน 
  7. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นเรื่องส าคัญต่อผลการเรียนและความส าเร็จของการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งผู้บริหารและครูจะมีการวางแผนด าเนินการและก าหนด
กิจกรรมไว้ล่วงหน้าในอันจะช่วยให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีลักษณะบริหารแบบมีส่วนร่วมได้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แม้ปัญหาการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะมีอยู่ในระดับน้อยแต่ปัญหาเหล่านั้นจ าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขตั้งแต่ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน ผู้ปกครองต้องมาร่วมมือด าเนินการ 
  8. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
วิทยา  นุ่มโฉม (2554) กล่าวว่า การวัดผลประเมินผล ต้องหลากหลาย เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน การ
สัมภาษณ์ การท าแบบทดสอบให้ท าตามความเหมาะสม ส่วนสภาพเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีจัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูสร้างและปรับปรุงแบบทดสอบในการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2545) ที่กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการเรียนการ
สอนของครูและปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน ปรับปรุงระบบการบริหารสถานศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 
  9. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ (2554) ที่ว่าการจัดกิจกรรม เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเรียนรู้และน า
กระบวนการไปใช้ได้จริง กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนสร้างผลงานจากการปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้จากการใช้ส่ือ
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การเรียนรู้อย่างหลากหลาย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก จัดกิจกรรมส่ง เสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล ความสามารถพิเศษ ครูน าภูมิปัญหาท้องถิ่น
เข้ามาท าการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเป็น
โอกาสในการให้ตัวแทนชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อผลส าเร็จที่ลงสู่การพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องของการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการ
น าทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและงาน
วิชาการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้แนวทางทฤษฎีที่เหมาะสมแก่การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษานั้นๆ 
 2. ควรศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องของการจัดการเวลาและการเลือกใช้วัสดุในการผลิตส่ือ
การสอนรวมถึงการระดมสมองในการช่วยจัดการบริหารหลักสูตรให้เหมาะสม 
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NBUE117: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
THE PERSPECTIVES OF TEACHERS ON WORK MOTIVATION COMPOSITION IN 
SURAO LAT BUA KHAO SCHOOL, SAPHAN SOONG DISTRICT OFFICE, DEPARTMENT 
OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 
ดาราพร  บังอร 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค าเพชร  ภูริปริญญา 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 ท าการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก และมี1 ด้าน อยู่ในระดับ

มากที่สุดและเมื่อเรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความส าเร็จในชีวติ ( = 4.52) 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ( = 4.47) ด้านการยอมรับนับถือ ( = 4.46) ส่วนด้านที่มีคะแนน

น้อยที่สุด คือ ด้าน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ( = 4.19) 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกีย่วกับองคป์ระกอบของแรงจงูใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า
ลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและจ าแนกตามอายุ 
  2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาด
บัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า - 
ลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ นอกนั้นไม่แตกต่าง ความคิดเห็น จ าแนกตามอายุ ครูที่
มีอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ลักษณะงานท่ีปฏิบัติแตกต่างจากครูที่มีอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น/องค์ประกอบแรงจูงใจ/การปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 The research aims to study teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao 
islamic school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan 
Administration, categorized by personal qualities. The population is the 40 teachers working at Lad Bua 
Khao islamic school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan 
Administration, with 36 of them used as sample. Research tool is a questionnaire on teachers’ opinion of 
motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan Soong District Office, Department 
of Education Bangkok Metropolitan Administration, consists of 2 parts: Personal Information and opinion 
of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan Soong District Office, 
Department of Education Bangkok Metropolitan Administration. All 6 education objectives have reliability 
value of .96. The data is collected and analyzed using a computer program and descriptive statistics 
such as percentage, average, and Standard Deviation. 
 The results are 
 1. Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan 
Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, overall is high. 
When considered individually, 5 objectives are rated high and 1 is rated very high. When sorted from 

least to most, the top 3 are life success ( = 4.52) Career advancement ( = 4.47) Respect ( = 

4.46) and the lowest rated is job description ( = 4.19) 
 2. Comparison of teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic 
school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, 
categorized by gender and age: 
  2.1 Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, 
Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration has no 
difference when categorized by gender, and when individually considered, all objectives do not have 
statistically significant differences at .05. 
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  2.2 Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, 
Saphan Sung District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, when 
categorized by age, have statistically significant differences both overall and individually at .05. Is Scope 
of Practice, Career advancement, job decription, Physical factors opinion of motivation by age teachers 
are 30 year old and below differences job description otherwise different by age teachers under 31-50 
year and over 50 year significant indifferences at .05. 
 
Keywords: Perspectives, Motivation, Composition 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิบัติระดับสถานศึกษาเท่านั้น ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศ
ให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ผลการวิจัยจากหลายแห่งเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการปรับปรุงหน่วยงาน
ระดับสูงที่มีอ านาจเหนือสถานศึกษากับไม่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ในทางตรงกันข้ามการปรับปรุงการบริหาร
ระดับสถานศึกษาในทางกลับกันกับมีผลต่อความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกล าดับ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรจึงมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กรรวม อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความสุขของผู้ท างานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ท าให้ผลงานและผลการปฏิบัติงานต่ าคุณภาพของงานลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามหาก 
องค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยงานใดได้เห็นความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือ
ตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ (ณัทฐา  กรีหิรัญ. 
2550: 21) 
 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนข้าราชการครู จ านวน 40 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจ านวน 36 คน 
จากการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  ส านักงานเขตสะพานสูง ปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ทุกช่วงชั้นค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในด้านบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ 
บุคลากรมีความศรัทธาและอุทิศเวลาต่อการศึกษาค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เกิดจากบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนสุ เหร่าลาดบัว
ขาว ขาดขวัญ ก าลังใจ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ของครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาน าผลการศึกษานี้ไปใช้เป็น
แนวทางการบริหารงาน อันจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานของโรงเรียนต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอายุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพาน
สูง  สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย โดยการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 เพศ 
    1.1.1 เพศชาย 
    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 อายุ 
    1.2.1 30 ปี หรือน้อยกว่า 
    1.2.2 31-50 ปี 
    1.2.3 มากกว่า 50 ปี 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู 6 ด้านประกอบไปด้วย ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ ด้านความส าเร็จในชีวิต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ที่ท าให้
บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท ารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด องค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานสอนของครูตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจและความ
ถนัด เป็นงานท่ีท้าทายให้อยากท างาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เพื่อนร่วมงาน 
 ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ครูได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ และได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของโรงเรียน 
 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การที่ครูได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งการมีโอกาสเข้ารับการอบรม 
ศึกษาต่อ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน 
 ด้านปัจจัย หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน สภาพห้องเรียน สภาพอาคารเรียน สวัสดิการ 
 ด้านความส าเร็จในชีวิต หมายถึง การที่ครูสามารถสอนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้ท าให้เกิดก าลังใจในการท างานและส่งผล  ถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานด้วย 
 ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวัดจาก
คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม 
 คร ูหมายถึง ข้าราชการครูซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง ในปีการศึกษา 2559 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัว แบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
2. อาย ุ
    2.2.1 30 ปีหรือน้อยกวา่ 
    2.2.2 31-50 ปี 
    2.2.3 มากกว่า 50 ป ี

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูใน 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
3. ด้านการยอมรับนับถือ 
4. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. ด้านปัจจัยกายภาพ 
6. ด้านความส าเร็จในชีวิต 
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   ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยก าหนด
คะแนน 5 ระดับ 
 การสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อน ามาจัดท านิยามศัพท์เฉพาะและ
น านิยามศัพท์เฉพาะมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 
  4. พัฒนาแบบสอบถามใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของคร ู
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แนะน าไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั่งแต่ 0.6 – 1.0 แล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ครู โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.96 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 
  2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง จ านวน 30 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิจัย ดังนี ้
   1. ร้อยละ (Percentage) 
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   4. ค่า t-test 
   5. ค่า F test 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 

ส านักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
และมี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความส าเร็จในชีวิต 
 2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ด้านของครูโรงเรียนสุเหร่า
ลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ด้านของ
ครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูงกับอายุ พบว่า อายุที่ต่างกัน มีแรงจูงในการปฏิบั ติงาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของอายุดังตาราง 1-4 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่

ปฏิบัติของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ 

 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 30 ปี หรือน้อยกวา่ 31-50 ปี มากกวา่ 50 ป ี

  3.82 3.69 3.55 
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า 3.82 - .56 .41 
2. 31-50 ปี 3.69  - .18 
3. มากกว่า 50 ปี 3.55   - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ครูอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

ของคร ูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อายุ 

 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 30 ปี หรือน้อยกวา่ 31-50 ป ี มากกวา่ 50 ป ี

  3.82 3.69 3.55 
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า 3.82 - .76 .71 
2. 31-50 ปี 3.69  - .20 
3. มากกว่า 50 ปี 3.55   - 
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 จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ ครูอายุ 
31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที่การงานของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 30 ปี หรือน้อยกวา่ 31-50 ปี มากกวา่ 50 ป ี

  3.82 3.69 3.55 
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า 3.82 - .86 .75 
2. 31-50 ปี 3.69  - .20 
3. มากกว่า 50 ปี 3.55   - 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน ครูอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ  30 ปี หรือ
น้อยกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยกายภาพ

ของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อายุ 

 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 30 ปี หรือน้อยกวา่ 31-50 ปี มากกวา่ 50 ป ี

  3.82 3.69 3.55 
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า 3.82 - .86 .75 
2. 31-50 ปี 3.69  - .20 
3. มากกว่า 50 ปี 3.55   - 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านปัจจัยกายภาพ ครูอายุ 
31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า - 
ลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยกายภาพ และความส าเร็จในชีวิต  
มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกีย่วกับองคป์ระกอบแรงของจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 
   1.1 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานการสอนหลาย
ระดับชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานการสอนหลาย
ระดับชั้นเป็นการพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกภณ 
จันทศาสตร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของ
พนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้าน
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ส่วนในด้านรายได้ไม่
มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านความอิสระในการ
ทางาน และความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ส่วนในด้านความเข้าใจใน
การท างาน ความหลากหลายในการทางาน ความท้าทายในการทางานและงานท่ีทาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นไม่มี
ผลต่อความผูกพันกับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   1.2 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานโดยประสานกับผู้บริหาร
โดยตรงอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยประสานกับ
ผู้บริหารโดยตรงเป็นการบริหารงานท่ีให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานอย่าง
ยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส  นาราช (2555: 9) ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาด้านความรับผิดชอบ
โดยใช้แบบตารางการส่งงาน พบว่า ผลการพัฒนาความรับผิดชอบในการส่งใบงานและส่งแบบฝึกหัดท้ายบท  
มีนักศึกษาจานวน 12 คน สามารถพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบตารางการส่งงานคิดเป็นร้อยละ 85.72 แสดงว่า 
สามารถพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาได้โดยการใช้แบบตารางการส่งงาน 
   1.3 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สั งกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การได้รับใบประกาศ
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร เมื่อผลปฏิบัติงานส าเร็จเสร็จส้ินลง และการได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นบุคลากรแกน
น าด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจากความต้องการได้รับความรักและ
การให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคลเกิดความ พึงพอใจ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภิญญา  
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กาลสังข์ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตประเวศ ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชกา
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตประเวศ ด้านการยอมรับนับถืออยู่ที่ระดับมาก กล่าวคือมนุษย์ต้องการท่ีจะได้รับ
ความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความตอ้งการนับถือตนเอง (self-respect)  ส่วนลักษณะ
ที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) 
   1.4 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า การมี
โอกาสได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากความต้องการ
การยกย่องบวกด้วยความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของ มาสโลว์ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง สอดคล้องกับรายงานของ มงคล  
โพธิ์แสง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร: 
กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน  ผลการวิจัยพบว่าระดับแรงจูงใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 
สถานีต ารวจนครบาลปทุมวันด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก 
   1.5 ด้านปัจจัยกายภาพ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพอเพียงและความสะดวกของ
วัสดุครุภัณฑ์ส านักงานอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจากความพอเพียงและ
ความสะดวกของวสัดุครุภัณฑ์ส านักงานเป็นการเสริมแรงตามพื้นฐานของการท างานให้สามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้ตามเป้าหมาย ดังที่ Human Today (2552: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นแนวความคิดด้าน
ความต้องการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์จะขาดแคลนไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการปัจจัย 4 และการท าให้
มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  คือ การพักผ่อนและการสืบพันธุ์ และกิจกรรมอื่นๆ ถ้าหากมนุษย์ยังขาดสิ่งเหล่านี้ความ
ต้องการ ระดับอื่นก็ยังไม่เกินสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาสตรา  ศรีวะรมย์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคารเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
   1.6 ด้านความส าเร็จในชีวิต พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีคุณภาพชีวิตและครอบครัว
ที่ดีจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการมีคุณภาพชีวิต
และครอบครัวที่ดีจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับที่ดีนั้นคือ แรงจูงใจส าคัญในการที่จะกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับ วีรยุทธ  โสภี (2554) กล่าวว่าจากงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร: กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร สถานีต ารวจทางดว่นขั้นที่ 1ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 
ผลงานวิจัยพบว่า ในด้านความส าเร็จในงานอยู่ที่ระดับมาก โดยค่าต่ าสุด คือ โอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์  
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และวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอายุ 
   2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใจในการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาคกัน ทั้งเรื่องรายได้ของครูที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้บังคับบัญชาจึงท าให้ครูทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกภณ  จันทศาสตร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านลักษณะงาน 
และแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว -จตุจักร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
   2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ นอกนั้นไม่แตกต่าง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมนั้น ผู้บริหารอาจค านึงถึงอายุของครูผู้ปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากโรงเรียนนั้นยังมี
ครูที่มีอายุน้อยอีกมาก ทางคณะผู้บริหารต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความรู้ที่มากขึ้น  จึงได้สนับสนุน
และส่งเสริมครูที่มีอายุน้อยให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการศึกษาต่อในที่สูงขึ้น ส่วนครูที่มีอายุมากก็จะได้รับการ
ยอมรับในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายมากกว่าครูผู้ปฏิบัติงานอายุน้อย จึงท าให้
ครูอายุน้อยและอายุมาก มีขวัญก าลังใจที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ โสภณ  พงศ์สุพพัต (2549) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วแรงจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือการจัดการเรียนการสอนครบ 
 2. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียนควรมอบอ านาจให้ตัดสินใจด้วยตนเอง 
 3. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูน าเสนอผลงานภายในและภายภายนอก
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานภายนอก 
 4. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานผู้บริหารโรงเรียนควรให้โอกาสครูได้ศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น และได้เป็นหัวหน้างาน 
 5. ด้านปัจจัยกายภาพผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมในเรื่องสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย และควรมีระบบ
บัญชีเงินเดือนปัจจุบัน 
 6. ด้านความส าเร็จในชีวิต ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีทักษะ ความช านาญการในการ
ปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามและชื่นชม มีความมั่นคงในอาชีพการงาน 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กับโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่น 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง 
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NBUE118:  ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบล
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
THE SATISFACTION OF TEACHERS AND PARENTS TO ADMINISTRATION OF 
WATUNGKYAIKIN SCHOOL, TUNGKYAIKIN SUB-DISTRICT KLAENG DISTRICT, RAYONG 
PROVINCE 
 
โสภิดา  มีโสภา * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยสุ่มตัวอย่าง จ านวน 97 คน ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ F test ได้
กลุ่มตัวอย่างรวม 97 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Try-out) มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 
 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบล
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านกิจการนักเรียน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านธุรการและ
การเงิน 5) ด้านอาคารสถานที่ 6) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ าแนก
ตามเพศและระยะเวลาการท างาน มีความคิดเห็น ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ/ครู/การบริหารงาน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the satisfaction of teachers and parents in 
administration of Watungkyaikin school, Tungkyaikin sub-district, Klaeng district, Rayong province, 
classified by gender, and years of work. Samples were 97 teachers and students’ parents of the 
Watungkyaikin school. The every method used a questionnaire with a reliability of .97. The statistics used 

for data analysis were percentage, average ( X ), Standard Deviation (S.D.), t-test and F test. 
 The research found that the satisfaction of teachers and parents in administration of the 
Watungkyakin school was at a “high” level in aspect, as follows: 1) academic administration, 2) student 
affairs 3) personnal 4) financial, 5) building, and 6) social relationship, respectively. Gender and years of 
work had no influence on their satisfaction on the Watungkyakin school  
 
Keywords: Satisfaction/teacher/Administration 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมที่จะด ารงตนอยู่ในสังคมแห่งยุคสังคมข่าวสารได้
เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ โรงเรียน โดยมีผู้น าในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้น าองค์กร และเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะครูในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาจึงต้องอาศัย
ความเป็นผู้น า รวบรวมพลังต่างๆ มาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงาน
หรือบรรลุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความเป็นผู้น า รู้เท่าทันเหตุการณ์
และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา โดยสามารถน าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน การบริหาร
เป็นทีมที่มีศักยภาพที่จะผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจ
และรักที่จะท า ผลผลิตที่ออกมาจะดีเยี่ยม และการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นด่านแรกของการพัฒนา
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบ ผลส าเร็จได้อย่างดีนั้น  
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้น านั้นถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทุกประเภท สถานศึกษาหรือสถานประกอบการใด ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าแล้วย่อมไม่
สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางด้านวิชาการด้วย จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการสมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สุมน  อมรวิวัฒน์. 2545: 1) 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครู การที่ครูจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน ยินดีทุ่มเทก าลังและสติปัญญาและ
อุทิศเวลาให้กับงาน ท าให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่งผลไปสู่การพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม การบริหารสถานศึกษา
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างสูงในการบริหาร
โรงเรียนเป็นตัวแทนขององค์การและเป็นศูนย์รวมแห่งพลังร่วมของบุคลากรในองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นเหมือน
หลักชัยในการด าเนินงานโดยเฉพาะส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและลักษณะ
ทางผู้น าของผู้บริหารมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์การที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานนั้นเป็นอย่างดี การพัฒนาในประเทศจะส าเร็จต้องอาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม การเป็นผู้น าของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จของการบริหารงาน เพราะผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้กระตุ้น ชักจูง และชี้น า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
2541: 50) 
 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนมีความส าคัญ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถ
ที่จะบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานในโรงเรียน  
ทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ครู 
ผู้บริหารและผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาของนักเรียนที่เป็นทรัพยากรของชาติ และผลจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุง พัฒนาหรือสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบล  
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบล
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศและระยะเวลาการท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านบุคลากร ด้านธุรการและการเงนิ ด้านอาคารสถานท่ี และด้านความสัมพันธ์
กับชุมชน 
 บุคลากร หมายถึง ครูที่ท าการสอนอยู่ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบล
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 การบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน 
ด้านธุรการและการเงิน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ด้านวิชาการ หมายถึง งานในด้านหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน งานวัสดุประกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน งานนิเทศ
ภายใน งานประชุมทางวิชาการ ส่งเสริมการน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ด าเนินงานวิชาการในโรงเรียน 
 ด้านกิจการนักเรียน หมายถึง งานในด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมของนักเรียนอื่นๆ ยกเว้น
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ประกอบด้วย การจัดบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน และการจัดบริการแนะแนว 
 ด้านธุรการและการเงิน หมายถึง งานในด้านหลักฐาน เอกสาร และสารบรรณที่เกี่ยวกับการวางแผน 
การพัสดุ ครุภัณฑ ์การจัดงบประมาณ และการบันทึกรายรับ รายจ่าย 
 ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ การตกแต่งบริเวณ การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานท่ี การจัดหาครุภัณฑ์ และการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การด าเนินงานของโรงเรียนในการแสดงบทบาทของการให้ และ
การรับความร่วมมือการสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลและองค์กรภายนอก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากแนวคิด 
สมิท และคณะ (Smith; et al. 1961: 170) จึงได้ขอสรุปการบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน จ านวน 11 คน และผู้ปกครองของนักเรียน 
จ านวน 122 คน รวมทั้งส้ิน 133 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   การศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ใช้แบบเจาะจง
และสุ่มอย่างง่ายตามส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน  ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 97 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
   1. ศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างเครื่องมือ 
   2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
   3. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับครูและผู้ปกครอง
นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านกิจการนักเรียน 3) ด้าน

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวัดทุง่ควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง 
จังหวดัระยอง การบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านวชิาการ 
2. ด้านกจิการนักเรียน 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านธุรการและการเงิน 
5. ด้านอาคารสถานท่ี 
6. ด้านความสัมพันธ์กับชมุชน 

ครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีน 
วัดทุ่งควายกิน 
1. เพศ 
2. ระยะเวลาการท างาน 
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บุคลากร 4) ด้านธุรการและการเงิน 5) ด้านอาคารสถานที่ 6) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน แบบสอบถามมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงล าดับจากระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้า 2 ตอน 
น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี ้
    ถ้าเห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
    ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ ให้คะแนน   0 
    ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1 
   ค านวณค่า IOC จากสูตร 
 

R
IOC = 

N

  

 

    เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง 
     R คือ คะแนนความคิดเห็น 
     N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าต่ ากว่านั้นจะต้องน ามา 
ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
    1. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
    2. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) 
ของ Cronbach 
    3. ปรับปรุงเครื่องมือหากพบว่ามีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าความเชื่อมั่นต่ ากว่า 
0.80 
    4. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ผู้ศึกษาออกหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมแนบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
   2. ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามถึงครู จ านวน 11 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 86 คน ด้วย
ตนเองที่โรงเรียนและรับกลับคืนด้วยตนเองโดยเป็นฉบับสมบูรณ์ท้ัง 97ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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   1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach 
   3. ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ด้วยค่า t-test แบบ independent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ผ่านมาเป็นผลที่น าไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สามารถน าไปพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถ
บรรลุเป้าหมายทุกๆ ด้าน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan) ใช้แบบเจาะจงและสุ่มอย่างง่ายตามส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรครูและผู้ปกครองของนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยองรวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 97 คน 
จ านวน คนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมลูในสถานศึกษา ประกอบด้วย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
ส ารวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
   จ านวนและร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม พบว่า เพศหญิง จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 จ าแนกตามประสบการณ์ 
พบว่า ระยะเวลาการท างาน 1-3 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 คือ 3-5 ปี 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
มากกว่า 5 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
  ตอนที ่2 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

   ด้านวิชาการ ในภาพรวมระดับความคิดเห็นในระดับมาก (X = 3.81, S.D. = 0.70) และการบริหาร

ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  (X = 3.93, 
S.D. = 0.86) การบริหารของโรงเรียนได้น าวัสดุประกอบหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนและงานนิเทศมาใช้พัฒนาการ

สอน (X = 3.81, S.D. = 0.70) การบริหารของโรงเรียนมีการส่งเสริมการน าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้

ด าเนินงานวิชาการในโรงเรียน (X = 3.62, S.D. = 0 .80) ตามล าดับ 

   ด้านกิจการนักเรียน มีการปฏิบัติในภาพรวมระดับความคิดเห็นในระดับมาก (X = 3.55, S.D. = 

0.79) การบริหารของโรงเรียนมีการสนับสนุนด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมของนักเรียนอื่นๆ (X = 3.63, 
S.D. = 0.71) การบริหารของโรงเรียนได้จัดบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

จัดบริการแนะแนว (X = 3.59, S.D. = 0.90) การบริหารของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด

กิจกรรมส าหรับนักเรียน (X = 3.43, S.D. = 0 .75) ตามล าดับ 
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   ด้านบุคลากร ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก (X = 3.62, S.D. = 0.38) การบริหารของ

โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานดีขึ้น (X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหาร

ของโรงเรียนมีการสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (X = 3.57, 
S.D. = 0 .33) การบริหารของโรงเรียนมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมและเปล่ียนแปลง

ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิผลต่อ (X = 3.54, S.D. = 0 .44) ตามล าดับ 

   ด้านธุรการและการเงิน ในระดับมากการในภาพรวม (X = 3.78, S.D. = 0.38) มีการปฏิบัติบริหาร

ของโรงเรียนและการบันทึกรายรับ รายจ่าย (X = 3.89, S.D. = 0.33) การบริหารของโรงเรียนมีการจัดการเอกสาร

และสารบรรณที่เกี่ยวกับการวางแผนการพัสดุครุภัณฑ์ การจัดงบประมาณ (X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหารของ

โรงเรียนมีการชี้แจงด้านธุรการและการเงิน (X = 3.68, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 

   ด้านอาคารสถานที่ มีการปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก (X =3.50, S.D. = 0.84) การบริหาร

ของโรงเรียนมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานท่ีร่วมกับผู้ปกครอง (X = 3.56, S.D. = 0.77) การบริหาร

ของโรงเรียนการวางแผน การใช้ การตกแต่งบริเวณ การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ (X = 3.51, S.D. = 0.87) 

การบริหารของโรงเรียนการจัดหาครุภัณฑ์ และการบ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ีของโรงเรียน (X = 3.45, S.D. = 0.89) 
ตามล าดับ 

   ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก (X = 3.78, S.D. = 0.38) การ

บริหารของโรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม (X = 3.89, S.D. = 0.33) การบริหารของโรงเรียนมีความร่วมมือ 

การสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลและองค์กร (X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหารของ

โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ชุมชน (X = 3.68, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน 
ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัญหาและอุปสรรคของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
  1.1 ด้านวิชาการ มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 2) ได้กล่าวถึง
การบริหารงานวิชาการ ถ้ามองในด้านกระบวนการด าเนินงานแล้ว การบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง
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พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และสอดคล้อง จันทรานี  
สงวนนาม (2545: 142) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความส าคัญเช่นเดียวกัน 
แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
  1.2 ด้านกิจการนักเรียน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 64) 
ให้ความหมายว่า งานกิจการนักเรียน หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลยกเว้นกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผลยิ่งขึ้น และสรุปได้ว่า 
ขอบข่ายของงานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้ 1) กิจกรรมที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการจัดท าส ามะโนนักเรียน 2) กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้
นักเรียน เช่น บริการสุขภาพการจัดอาหารกลางวันการแนะแนว 3) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีขึ้นในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมสหกรณ์ 4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ศิษย์เก่า เช่น การติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษา การตั้งสมาคมศิษย์เก่าและ 
  1.3 ด้านบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านธุรการและการเงิน มีการปฏิบัติในระดับ ด้านอาคาร
สถานที่มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยทั้งหมด สอดคล้องกับ วิเชียร  
อินทจันทร ์(2545) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ส่งแบบสอบถามไปยังครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 เขต จ านวน 431 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา 431 ฉบับ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) งานด้านวิชาการครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อค าถาม 15 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับ
ความพึงพอใจมากทั้ง 15 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การแจ้งก าหนดการงานด้านวิชาการให้ทราบล่วงหน้า 
ส่วนการสนับสนุนให้ใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการสอนหรือใชป้ระกอบการสอนครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 2) งาน
ด้านบุคลากรครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อค าถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง 
10 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การก ากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและจรรยาครู ส่วนการ
จัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 3) งานด้านกิจการนักเรียน
ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อค าถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง 9 ข้อ และพึงพอใจ
มากที่สุด 1 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสงสุด ได้แก่ การจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ส่วนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวินัยในโรงเรียนครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 4) งานด้านธุรการและการเงิน ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจมาก จากข้อค าถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง 10 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การ
จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ส่วนการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียนให้ครูได้ทราบครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 
5) งานด้านอาคารสถานที ่ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อค าถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 10 ข้อ ความพึงพอใจอันดบัสูงสุด ได้แก่ การใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ส่วนการ
จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 6) งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ครูส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก จากข้อค าถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมาก 9 ข้อ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2554



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

1 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การประชุมผู้ปกครองประจ าปี ส่วนการจัดสนับสนุนให้มีการตั้งชมรมศิษย์เก่า
หรือสมาคมผู้ปกครองครูมีอันดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 
  1.4 ด้านธุรการและการเงิน ในภาพรวมระดับมาก การมีการปฏิบัติบริหารของโรงเรียนและการบันทึก
รายรับ รายจ่าย การบริหารของโรงเรียนมีการจัดการเอกสารและสารบรรณ ที่เกี่ยวกับการวางแผนการพัสดุครุภัณฑ์ 
การจัดงบประมาณ การบริหารของโรงเรียน มีการชี้แจงด้านธุรการและการเงิน ตามล าดับ 
  1.5 ด้านอาคารสถานที่ มีการปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก การบริหารของโรงเรียนมีการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ร่วมกับผู้ปกครอง การบริหารของโรงเรียนการวางแผน การใช้ การตกแต่งบริเวณ การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่ การบริหารของโรงเรียนการจัดหาครุภัณฑ์ และการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
ตามล าดับ 
  1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก การบริหารของโรงเรียนมีการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารของโรงเรียน มีความร่วมมือ การสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 
จากบุคคลและองค์กร การบริหารของโรงเรียนให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ชุมชน ตามล าดับ 
 2. ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง คิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศและระยะเวลาการท างานที่
แตกต่างกัน ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ วลัดดา  ค าจุมพล (2551) ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
สาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด แต่ด้านการ
นิเทศการศึกษามีค่าเฉล่ียต่ าสุด เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดทั้ง  3 ช่วงชั้น 2) การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละชว่งชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชัน้มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ด้านด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
  2. ด้านกิจการนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียน 
  3. ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเพิ่มพูนความรู้ ควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนา
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคณุภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศึกษา และ
จัดท าแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากกระบวนการการปฏิบัติงานและผลงาน ตามสภาพจริง 
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  4. ด้านธุรการและการเงิน ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านน้ีให้มากขึ้น และส่งเสริมการใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุ 
  5. ด้านอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
พัฒนางานวิชาการ มาปรับใช้กับอาคารและสถานท่ี 
  6. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และท างานแบบบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานที่มีผลต่อความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง
ต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
เอกสารอ้างอิง 
จันทรานี  สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัทบุ๊คพอยท์จ ากัด. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. (2543). การบริหารงานวิชาการ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
วลัดดา  ค าจุมพล. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนทีม่ีต่อการบริหารงานด้านวชิาการ

ของโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ. ชัยภูมิ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ส านักงานคณะกรรมการ. 
วิเชียร  อินทจันทร์. (2545). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2541). กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 
สุมน  อมรวิวัฒน์. (2545). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่อง: รูปแบบที่คัดสรร. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
 
 

2556



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUE119: ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
TEACHERS’ SATISFACTION ON PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF TRIAMUDOMSUKSA-
NOMKLAO SCHOOL SAMUTPRAKAN 
 
กิตติเกียรติ นิลด า * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ จ านวน 108 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนก
รายด้าน พบว่า ด้านบริหารวิชาการ และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ด้านบริหารงบประมาณ และด้าน
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครเูพศต่างกันและมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ด้านวิชาการ ควรจัดครูเข้าสอนโดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัดของแต่ละบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ควรให้ครูมีส่วนร่วมใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และด้านบริหารท่ัวไป ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารงาน 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
 This research aimed to find-out the teachers’ satisfaction with the participative administration of 
Triamudomsuksanomklao School, the Samutprakan Secondary Educational Service Area Office 6, 
according to their gender and working experience. The samples used in this study consisted 108 
Triamudomsuksanomklao school teachers under the jurisdiction of the Samutprakan Secondary 
Educational Service Area Office 6 by simple random sampling. The tool used in the study was a 
questionnaire with a reliability of 0.87. Statistics used to analyze data were frequency, percentage. mean, 
Standard Deviation, t-test, and One-way analysis of variance. 
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 The results of this study showed that 1) the teachers’ satisfaction on the participate 
administration of Triamudomsuksanomklao Samutprakan was at a “high” level. Considering each aspect 
found 2 aspects at high level: the academic and the general administration aspects, and 2 aspects at 
moderate level: the budget and the personnel administration aspects. 2) Gender and working experience 
had no influence on their satisfaction. The recommendations concerning the participate administration in 
the academic administration aspect: Should provide teachers with regard to knowledge, skills, 
experience and aptitude of the individual. In the budget administration aspect: teachers should be 
involved in the supply and assembly operations. The personnel administration aspect: teachers should 
be involved in determining the personnel to perform various functions. The general administration aspect: 
teachers should participate in the development of information systems and learning management. 
 
Keywords: Satisfaction, Participative management  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งต้องอาศัย
ทรัพยากรบริหารได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการซึ่งต้องท างานร่วมกัน ความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
การท างานจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการท างานกับคน การบริหารการศึกษามีความแตกต่างไปจากการบริหาร
อย่างอื่นโดยเฉพาะการที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่มุ่งหวังผลก าไรจึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้บุคคลหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อช่วยให้งานในองค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสถานศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรด้านการบริหารการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษา 
 นอกจากการบริหารการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้วรัฐบาลได้มีการ
ปฏิรูประบบราชการให้มีความพึงพอใจมากขึ้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน มีภารกิจต้อง
รับผิดชอบขอบข่ายงานในการบริหาร 4 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 7) คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาเกิด
อิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้สถานศึกษามีความเข้าแข็งในการบริหารจัดการและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อมุ่งหวังให้งานมีประสิทธิภาพ และทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนในฐานะที่เป็น
องค์กรที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาระบบบริหาร และจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด ารงพล ดอกบัว (อ้างถึงใน รัตนา อยู่นุช. 2552: 3) กล่าวว่าการเปิดโอกาสให้ครู
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีการประชุมร่วมกันและปรึกษาหารือใน
ลักษณะร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมใจ และร่วมรับผลประโยชน์อันเกิดจากงานท าให้บุคลากรครูมีความพึงพอใจมีขวัญและ
ก าลังใจดีขึ้น โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ครูควรมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องมี
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สถานภาพท่ัวไปของครู ได้แก ่
1. เพศ 
    -  ชาย 
    -  หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    -  ต่ ากว่า 10 ปี 
    -  ตั้งแต่ 10–20 ปี 
    -  มากกวา่ 20 ปี ขึ้นไป 

ความรู้ความเข้าใจการบริหารทรัพยากร ซึ่งคน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน ดังนั้นในการด าเนินการ
บริหารการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจของบุคคลจึงเป็นส่ิงส าคัญ โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตั้งแต่วางแผน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ทั้งนี้เพื่อจะได้น าผลของการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียน อันจะส่งผลดีต่อ
คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูรวมทั้งคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์การ
ท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

      ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับความพึงพอใจการมีส่วนร่วมต่อ
ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ซึ่งวัดได้จากผลการตอบแบบสอบถาม การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการใช้
รูปแบบการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันคิด ตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและกิจกรรมการบริหารในโรงเรียน ซึ่งวัดได้

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในขอบขา่ยงานบริหาร
โรงเรียนท้ัง 4 ด้าน 
1. ด้านการบริหารวชิาการ 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 
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จากระดับการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ  
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป   
 การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ งานการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งาน
ห้องสมุดงานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน 
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารรายได้จากาการบริการมาใช้ในการบริหา ร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจในการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรทั้งในการสรรหา
คัดเลือกการจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเสริมสร้างหลักประกันเมื่อ
บุคลากร ต้องพ้นจากหน้าที่จากสาเหตุต่างๆ ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 การบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให้บริการบริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและ
การอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการสถานศึกษาทุกรูปแบบ 
 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาที่ครูได้ท างานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท างานจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 
10 ปี, ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10–20 ปี, ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จ านวน 148 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จ านวน 108 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และ 
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง (Krejcie; & Morgan. 1970) 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีวิธีด าเนินการดังนี้ ประเภทของข้อมูล
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การท างาน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แบ่งเป็น 
ด้านๆ ละ 10 ข้อ ได้แก่ 
    1.  ด้านบริหารวิชาการ  มีจ านวน  10  ข้อ 
    2.  ด้านบริหารงบประมาณ มีจ านวน  10  ข้อ 
    3.  ด้านบริหารงานบุคคล มีจ านวน  10  ข้อ 
    4.  ด้านบริหารท่ัวไป  มีจ านวน  10  ข้อ 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี้ 
   4.50-5.00  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50-4.49  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   2.50-3.49  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49  หมายถึง  มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งค าถามเป็นปลายเปิด 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อน ามาสร้างเครื่องมือ 
   2. สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจาก อาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6–1 
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   3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ Alpha 
Coefficeint) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
   4. น าเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุง
แก้ไขจัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ านวน 108 คน ตอบแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ช่วยเหลือในการแจกและเก็บแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559–8 พฤศจิกายน 
2559 
 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด าเนินการดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การท างาน 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียใช้สถิติทดสอบที (t-test independent) 
   4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
วิเคราะห์โดยค่าOne Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน า
ค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hot Comparison)   
   5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท าวิจัยน ามาจัดกลุ่ม
ของค าตอบแล้วเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ จ านวน 108 คนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ และด้านบริหารท่ัวไป ส่วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าโรงเรียน
มีระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยมีครูร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา 
อยู่นุช (2552) การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เพราะครูควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน การเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และ
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันมากขึ้น ส่งผลท าให้การด าเนินนโยบายส าเร็จไปสู่จุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้
สามารถแยกอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
   ด้านบริหารวิชาการโดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่างานวิชาการซึ่ง
ถือว่าเป็นหัวของการบริหารโรงเรียนเพราะในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารครูผู้ปกครองชมุชนและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จซึ่งก็หมายความถึงว่าได้เป็นเจ้าของร่วมกัน
ซึ่งรุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (อ้างถึงใน ศิริพร พงษ์ญาติ. 2553: 32-33) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครู
จะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการ
ด าเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตรใหม่ จึงน่าจะ
มีหลักการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหมข่ึ้นได้จากข้อมลูที่มี 3) นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 
ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลหนึ่งจากหลายๆ แหล่งและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 4) เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่
ไปกับหลักการและทฤษฎี 5) เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ 6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
มากกว่าการค้นคว้าหาค าตอบท่ีตายตัวเพียงค าตอบเดียว 7) ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหา 
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เพื่อให้ผู้เรียน มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 8) ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้
ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนา การคิดของ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ 
โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทาง
อารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา อยู่นุช (2552) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ครูในโรงเรียนเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานงานวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่างานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการ
บริหารโรงเรียนเพราะในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จซึ่งก็หมายความถึงว่าได้เป็น
เจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายด้าน เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการ
พัฒนาและสอดคล้องกับมาโนช แสงสว่าง (2554) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูต่อ
การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ต าบลสระแก้วอ าเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
รองลงมาคือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าโรงเรียน
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาการของโลก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
   1. ครูมีส่วนร่วมจัดท าวิจยัในชั้นเรียน ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะครูเป็นบุคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทราบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ จริน ถาวรสิน (2551: 48) ผลการวิจัยพบว่า งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีครูต้องมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อผู้เรียน 
   2. ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพราะ สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ธีระ รุญเจริญ (2546: 71-74) กล่าวว่า ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริน ถาวรสิน (2551: 48) ผลการวิจัยพบว่า ครูมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  
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   3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และทุกกลุ่มประสบการณ์ ทั้งนี้เพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  
มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการด าเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้  
ซึ่งสอดคล้องกับ อุเทน บุญสีลา (2550: 35) ได้กล่าวว่างานท่ีนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารโรงเรียนให้ผู้เรียน
สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยความสุขตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเน้นจุดหมายแตกต่างกันตามแต่ละดับ
ชั้น ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้งานวิชาการของโรงเรียนด าเนินไปด้วย
วิธีการท่ีถูกต้องบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ด้านบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ามี
การบริหารจัดการบริหารงานงบประมาณยังไม่มีการกระจายอ านาจเท่าที่ควรการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องอาศัยการ
ท างานเป็นทีม มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการก าหนด วางแผนการใช้
งบประมาณ จัดท าระบบการบริหารงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนหลักการทั่วไปของต้นสังกัด ส ารวจความจ าเป็น
และความต้องการในการใช้ทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตามความส าคัญและความเหมาะสม อีกทั้งยัง
สามารถระดมทรัพยากรและจัดหาแหล่งกองทุนต่างๆ เพื่อการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา อยู่นุช (2552) 
การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 ผลการวิจัย
พบว่า พบว่าครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าครูต้องมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ
โรงเรียนแก่ชุมชน ขาดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณต้องมีการติดตามและประเมินผลการเงินและ
พัสดุ รวมทั้งการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ในแต่ละงานให้ทราบทั่วกันและสอดคล้องกับทวิท ระโหฐาน 
(2552) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินว่า สถานศึกษาเป็น
หน่วยบริหารการเงินท่ีสามารถก าหนดความต้องการ งบประมาณของตนเองมีความเป็นอิสระและคล่องตัวควบคู่กับ
ระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มุ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (อ้างถึงใน อุเทน บุญสีลา. 2550: 40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ล าดับแรกได้แก่ 
   1. ครูมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา เช่น 
การทอดผ้าป่าการเพื่อการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ทั้งนี้เพราะภารดร พวงดี (อ้างถึงในรัตนา อยู่นุช.  2552: 40) 
กล่าวว่าการบริหารการเงินเป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปสู่เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างเรียบร้อยราบรื่นซึ่งในการจัดการเกี่ยวกับงานงบประมาณจัดเป็นภารกิจที่
ส าคัญยิ่งของการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย นกเผือก (2554: 89) พบว่า การมีส่วนร่วมพิจารณา
หาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมแสวงหากองทุนในการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลน การมีส่วนร่วมพิจารณาหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
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   2. ครูมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูล ชี้แจง ท าความเข้าใจในนโยบายเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานงบประมาณทั้งนี้เพราะภารดี อนันต์นาวี (2552: 286-
287) กล่าวว่า 1) เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) 
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 3) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่
ได้อย่างเพียงพอตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 83) กล่าว
ว่า ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน 
   3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทั้งนี้ต้องโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพราะการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตวัโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้ง
จัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อ ผู้เรียน 
สอดคล้องกับ ประเสริฐ สุนทรชัย (2554: 68) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบมาใช้เงินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ
งานเป็นอย่างมาก 
   ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในการบริหารงาน
บุคคลเป็นการบริหารเกี่ยวกับบุคคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องบริหารให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ครูมี
ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ และมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และควรได้รับการยกยกเชิดชูเกียรติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552) การมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บริหาร
บุคคลความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมีหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ และสอดคล้องกับอุทัย นกเผือก (2554: 89) แนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
ในการพัฒนาอาชีพของบุคลากรในโรงเรียนนิพนธ์ กินาวงศ์ (อ้างถึงใน ศิริพร พงษ์ญาติ. 2553: 25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
   1. ครูมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจยินดี และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างความส าเร็จของงาน
ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล
ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ กัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 85) พบว่าการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลกรประจ าปีของโรงเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการน าเอาทรัพยากรต่างๆ  
มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  
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   2. ครูมีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพศรัทธาในวิชาชีพทั้งนี้เพราะการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่ างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับ จริน ถาวรสิน (2551: 50) พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัย
และด าเนินการทางวินัย การพิจารณาความดีความชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งนี้เพราะการให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับ กัญญาภัค  
ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 85) พบว่า ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และพึง
พอใจในงานนั้นๆ ควรพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการส่งไปอบรม สัมมนา และการส่งไปศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
  ด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยงานบริหารทั่วไปมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการการศึกษามุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพกานต์ เบ้าคา (2553) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
การศึกษา โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ในต าบลนาสักอ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยอยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเพราะ
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการในเรื่องของการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมต่างๆ บรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด 
ร่มรื่นน่าอยู่อยู่เสมอ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน มีการจัดระบบข้อมูล ที่ได้มาตรฐานสามารน าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนในการด าเนินงาน 
มอบหมายงานให้ครูที่มีความรู้ความสามารถในงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึง บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ก าหนดวางแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ กิตทรัพย์กาญจนา (2551: 42) การมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในสภาพเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการบริหารสถานศึกษาที่ตนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
   1. ครูมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่  ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงแวดล้อมได้สะอาด
สวยงาม และการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพราะการให้บริการ สนับสนุน 
ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการ ให้การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2552: 309-310) กัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 
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86) พบว่า อาคารสถานที่เป็นงานที่ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรงเนื่องจากการสร้างภูมิทัศน์ และจัดการ
สภาพแวดล้อมเป็นส่ิงที่เชิดหน้าชูตาของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องพึ่งครูมาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
   2. การมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2552: 309-
310) และณัฐรฎา พวงจันทร์ (2553: 90) ที่พบว่า สถานการณ์เรียนรู้ของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดจาก
การสัมผัสแตะต้องการมองเห็นหรือจากการได้ประโยชน์และเกิดจากการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การเลือกท าเล 
ที่ตั้งของโรงเรียน การจัดห้องเรียน การปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ นับว่ามีความส าคัญที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมที่
จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
   3. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เพราะการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการด าเนินการจัดการศึกษานั้นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ  ทั้งที่
เป็นทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจ านวนจ ากัด ผู้รับผิดชอบจึงจะต้องหาทาง
ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยความส าคัญเร่งด่วนและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเป็นเครื่องตัดสิน สอดคล้องกับ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2546: 158) และจริน ถาวรสิน (2550: 49) ที่พบว่า 
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมด้านการท าเก็บรักษายืมและท าลายหนังสือเอกสารทางราชการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านนี้
เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบที่กฎหมายก าหนดผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินการอย่างถ่องแท้  
  2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ความพึงพอใจของครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ านวน 108 คน ที่มีต่อความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ที่มีเพศ
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจสืบเนื่องมาจากความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย เพราะโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในในด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ประเทศไทยที่มีการแข่งขันกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งล้วนแต่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับความเสมอภาคและสิทธิต่างๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่ วมกันในสังคมทั้ง ส้ิน และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นฉบับปัจจุบัน ได้ระบุไว้ในมาตรา 30 ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันจึงส่งผลให้ครูที่มีเพศต่างกันมีความ
พึงพอใจในการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา อยู่นุช (2552) ที่พบว่า ครูที่มี
เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ณัฐรฎา พวงจันทร์ 
(2553) ทีพ่บว่า การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูที่มีเพศส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เพราะประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ของแต่ละคน ร่วมกันปรับปรุง
งานในหน่วยงานของตน ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดจะ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุดเรียนรู้การท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีความภูมิใจและท างานเต็ม
ความสามารถ (สมเดช สีแสง. 2547: 230) 
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  3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจสืบเนื่องมาจากการศึกษาเป็น
ส่ิงที่มีความส าคัญอย่างมากในทุกๆ ด้านของตัวเรา ซึ่งอาจจะเห็นได้จากการขวนขวายเพื่อจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานต่อไปในอนาคต และในยุคปัจจุบันมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย ส่งผลท า
ให้ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้เท่าเทียมกันในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาครูโดยการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน  
มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับ มนตรี แก้วส าโรง (2553) ที่พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฏีการจูงใจที่เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจที่เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจทฤษฏีนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเพราะเขาจะเพิ่มความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะท างาน
ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพิ่มความสนใจในงาน 
และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะท างานซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้
ปฏิบัติไม่พึงพอใจในการท างานก็จะเกิดความท้อถอยในการท างานและท าให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎี
ดังกล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจ จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้น ท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ด้านบริหารวิชาการผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับครูในการมีส่วนร่วมในการจัดครูเข้าสอนโดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และความถนัดของแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. ด้านบริหารงบประมาณผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับครูในการมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
  3. ด้านบริหารงานบุคคลผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการแต่งตั้งพิจารณา
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อการท างานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
  4. ด้านบริหารทั่วไปผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัญหา และความต้องการการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไปของครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

2569



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  2. ควรท าการศึกษาในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
  3. ควรท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่การศึกษา 
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . ฉะเชิงเทรา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์. 
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NBUE120: การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ตามความคาดหวัง
และการปฏิบัติจริง ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) 
THE EXPECTATION AND ACTUAL PRACTICE ON SCOUT–GIRL GUIDE ACTIVITIES 
ADMINISTRATION IN KLONGBANGKAEW SCHOOL (PHIROMPRACHARATR) 
 
กิตินันท นาเสถียร * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของผูกํากับลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ในการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมย
ประชาราษฎร) และเพื่อศึกษาความตองการของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โดยมีผูใหขอมูล คือ ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว 
(ภิรมยประชาราษฎร) จํานวน 54 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ัน .85 สถิติ
ที่ใช ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 ผลการวิจัย พบวา  
  1. ความคาดหวังของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก สวนการปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน 
  2. ความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) มีคาเฉล่ียของความ
คาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริงทุกดาน 
  3. ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ มีความตองการดังนี้ การเปดโอกาสใหรวมทําแผนดําเนินการ
โดยเทาเทียมกัน การจัดสรรงบประมาณชวยเหลือในแตละดับช้ัน จัดหาอุปกรณที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี สามัญ การสนับสนุนในการเขารับการอบรมทุกคร้ัง การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร 
 

คําสําคัญ: การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน, ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the expectation and actual practice 
of scout and girl guide learning activity administration In Klongbangkaew School (Phirompracharatr) and 
to find-out the needs of scout and girl guide learning activities administration. The respondents of this 
study were the 54 scouts master and girl guides master in Klongbangkaew School (Phirompracharatr). 
The tool was a questionnaire with a reliability of .85 Statistic used in data analysis composed of 
percentage, mean, and Standard Deviation. 
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 The findings of this study were as follows: 
  1. The expectation of scouts master and girl guides master on learning activities in overall 
and each aspect were at an excellent level and actual practice in overall and each aspect were at a 
moderate level. 
  2. There were different between the expectation and actual practice on scout and girl 
guide learning activities. 
  3. The scouts master and girl guides master needed for equal chance in performance 
plan, budget supporting in each level, equipment on senior scout and girl guide learning activities, 
enhancing for training, learning activities that corresponds with the curriculum and needed for supervise 
based on the curriculum, respectively. 
 

Keyword: Instrucftional activity management, Scout and Girl Guide 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกในยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะฝกฝนใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคไดเปนอยางดี เสนาะ ปนวิเศษ ได
อางประกาศของสํานักงานลูกเสือโลก ซ่ึงมีขอความดังนี้ “ในกระบวนการพัฒนาทั้งหลาย ไมมีกระบวนการใดๆ ใน
โลกที่จะพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยู และชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน อันเปนพื้นฐานแหงความม่ันคงของประเทศชาติ เทากับกระบวนการลูกเสือ”  กระทรวงศึกษาธิการก็ได
กําหนดนโยบาย เก่ียวกับการใหดําเนินการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญรุนใหญไวอยาง
ชัดเจน โดยกําหนดนโยบายใหผูบริหารตองผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือช้ันสูง (A.T.C) เปนอยางนอย และครู
ที่ทําหนาที่เปนผูสอนตองผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือเบื้องตน (B.T.C) สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดให
ความสําคัญกับการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี มีหนาที่ตรวจติดตามการดําเนินการ และให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสนับสนุนสงเสริม ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนี้ โดยถือเปนความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ  จาการวิจัยของ นคร จินนิกร พบวา บทบาทของการลูกเสือไทยโดยทั่วไปในทศวรรษ 
2534–2558 มุงพัฒนาใหเยาวชนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ดวยตนเองมีอุดมการณที่แนวแน และมีวัตถุประสงค
ที่จะดํารงไวซ่ึงคุณธรรม มุงพัฒนาชีวิตและสังคมใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเปนประโยชน มุงจะทําคนใหมีคุณธรรม 
เสียสละเพื่อประโยชนตอสวนรวม  กอ สวัสดิพาณิชย ไดกลาววา การลูกเสือเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีวินัย และคุณธรรม  ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา การลูกเสือคือกระบวนการสรางคนใหเปนคนดี นอกจากนี้ สมมาตร สังขพันธ ไดกลาวถึงวิชาลูกเสือที่
ปรากฏอยูในหลักสูตรต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน นอกจากจะสอนใหนักเรียนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย รูจักชวยเหลือผูอื่นและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแลว ยังมุงพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา 
จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนา เพื่อความสงบสุขและ
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ความม่ันคงของประเทศชาติ แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่ตองการเนนตามวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ตองการเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ตองการเนนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางวินัยความซ่ือสัตย อดทน 
และการรักษาส่ิงแวดลอม ดวยการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี ซ่ึงเนนเร่ืองการพัฒนาคนในดานความรู ความสามารถ อาชีพ คานิยม อุดมการณ 
การปรับตัวใหเขากับสังคม รูจักการนําเอาวิชาความรูทางลูกเสือไปใชอยางถูกขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ทําใหเปน
คนมีคุณคาทางสังคม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดใชหลักสูตรวิชาลูกเสือ–เนตรนารี ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม ตลอดจนการมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนพื้นฐานแหงความม่ันคงของ
ประเทศชาติ จึงตองมีการศึกษากับการปฏิบัติตามกระบวนการลูกเสือ–เนตรนารี ใหมีความสัมพันธกันอยาง
สอดคลอง สมหมาย  พึ่งทองหลอ ไดกลาววา สําหรับผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน 
มีหนาที่ตามที่ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติกําหนดไวกวางๆ วามีหนาที่อํานวยการทั่วไปในโรงเรียน ตองพัฒนา
เยาวชนของชาติอยางตอเนื่อง จึงตองใหความสนใจในกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี พรอมทั้งชวยแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหดําเนินไปสูเปาหมายของลูกเสือ–เนตรนารี ใหได จากสภาพปจจุบันผูวิจัยไดรับแตงต้ังจากสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูตรวจการประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ เม่ือป พ.ศ. 2557 และผูใหการฝกอบรมและไดรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ 3 ทอน (A.L.T.) แลวจึงไดรับการ
แตงต้ังจากสํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการใหเปนวิทยากรฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน-ขั้น
ความรูช้ันสูง ใหกับบุคลากรทั่วๆ ไปอยูเปนประจํา พรอมทั้งไดรับเชิญจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในจังหวัดสมุทรปราการอยูเปนประจําใหไปนิเทศการเตรียมความพรอม
เพื่อขอตรวจขั้นที่ 5 นอกจากนั้น ผูวิจัยยังไดทําหนาที่ผูกํากับลูกเสือโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ซ่ึง
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(ดาวดวงที่ 1) ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (ลูกเสือเอก) โดยทางโรงเรียนไดขอจัดต้ังกลุมและกองลูกเสือขึ้นรวม 3 กลุม ๆ 
ละ 6 กองโดยที่ทางสํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการไดอนุมัติแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ และจัดต้ังกลุมและ
กองลูกเสือของโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ใหสังกัดสํานักงานลูกเสืออําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ในฐานะผูวิจัยทําหนาที่เปนหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนคลองบางแกว 
(ภิรมยประชาราษฎร) ซ่ึงมีหนาที่สงเสริมพัฒนาใหผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี ในโรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมย
ประชาราษฎร) มีความรูความเขาใจในกิจกรรมลูกเสืออยางแทจริง และนําไปปฏิบัติในกองลูกเสือที่รับผิดชอบอยูให
เกิดประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตร
นารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน  
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 2. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของ
โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและ
หลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน 
 3. ทราบความตองการของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดาน
การจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมยประชาราษฎร)ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมินี้ 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ หมายถึงการดําเนินการใน
ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและ
การเ งิน  เพื่ อใหการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนลูกเ สือ–เนตรนารี  สามัญ  เปนไปตามเปาหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 ความคาดหวังตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียน
คลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) หมายถึงความคาดหวังถึงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน 
  1.2 การปฏิบัติจริงตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียน
คลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) หมายถึงการปฏิบัติจริงตอการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน 
 2. ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ หมายถึง ผูสอนที่ผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ–เนตร
นารี สามัญ และไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่สอนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ประจํากองลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ 
ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2558 

การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน 
ลูกเสือ – เนตรนาร ีสามัญ  

-  ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
-  ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร 
-  ดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน 

 

ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหาร
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ และเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ของผูบริหาร
และครูที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
 การวิจัยคร้ังนี้มีแบบแผนการวิจัย แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการวัดคร้ังหลังคร้ังเดียว (The one shot 
non–experimental case study) 
  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) จํานวน 54 คน การเลือกกลุมตัวอยาง กลุมประชากรทั้งหมดเปนผูใหขอมูล จํานวน 54 คน 
  โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ืองการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังนี ้
  ข้ันตอนที ่1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของและนําผลการศึกษามาสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
  ข้ันตอนที่ 2 การปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถามจากการวิจัยของนายบุญสง  
แปนนอย (2539) เร่ืองทัศนะของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ– 
เนตรนารี สามัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร)ที่ไดเก็บขอมูลจริง 
  ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง
การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนคลอง
บางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) 
  ข้ันตอนที ่4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับ ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียน
วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ สพป. 2 จํานวน 30 คน 
  ข้ันตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไดรับมาวิเคราะหขอมูล และปรับปรุงแกไขและคํานวณหาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (α) (Alpha–Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach) 
ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ัน .85 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. ขอมูลที่เปนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการรวบรวมขอมูลแลวแจงนับตามความถ่ี 
(f) และคารอยละ (percentage)  
  2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ 
  3. วิเคราะหระดับความคาดหวังและการปฏิบัติจริง โดยนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉล่ีย แลวนํา
คาเฉล่ียมาแปลผล  
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  4. หาคาความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง โดยใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 
  5. วิเคราะหเนื้อหาการบริหารและความตองการจากคําถามแบบปลายเปด โดยเรียบเรียงเนื้อหา
ตามความถ่ี (f) และวิเคราะหเปนคารอยละ (%) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ความคาดหวังของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการ
จัดสรรทรัพยากรและการเงิน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก สวนการปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง ทั้ง
ในภาพรวมและรายดาน 
 2. ระดับความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหาร
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)ในดานการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน มีคาเฉล่ียของ
ความคาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริงทุกดาน 
 3. ความตองการของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)  
มีความตองการตามลําดับตอไปนี้คือ การเปดโอกาสใหรวมทําแผนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ โดยพรอมเพรียงกัน 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาอุปกรณที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ การสนับสนุนในการเขา
รับการอบรมตางๆ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร 
 
อภิปรายผล 
 ความคาดหวังของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–
เนตรนาริ สามัญ ในภาพรวมอยูในระดับมากสวนใหญ จึงมีความคาดหวังตอการรับการพัฒนาตนเองทางดานลูกเสือ 
และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในระดับที่สูงขึ้นไป อีกในสวนรายดานนั้น ดานบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ใหยึดวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  
 การปฏิบัติจริงของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ในภาพรวมอยูในระดับเหน็ดวย ปานกลาง โดยเรียงจากดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร ดานการ
จัดสรรทรัพยากรและการเงิน และดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามลําดับ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีขนาดเล็ก และ
ไดรับงบประมาณการบริหารงานภายในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอกับการจัดสรรแบงตามความตองการของแตละ
หมวดงานในโรงเรียน 
 เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเก่ียวกับดานการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน พบวา ความคาดหวังสูงกวา
การปฏิบัติจริง ทั้งในภาพรวมและรายดานและมีขอคิดเห็นดังนี้คือการบริหารกิจกรรมกองลูกเสือควรจัดเปน
กระบวนการที่มีองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งคือการประเมินดานการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนากิจกรรมและ

2577



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ดานการจัดหาทรัพยากร จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ กระบวนการจะเปนตัวกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติของการฝก
กิจกรรม ดังนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการฝกกิจกรรม ควรใหความสําคัญในเร่ืองของกระบวนการอยางมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ผูวิจัยไดนําขอคนพบตางๆ มาวิเคราะห มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. ดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ขาดประสบการณ 
จึงควรมีการสงเสริมและพัฒนาผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ใหไดเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม 
  2. ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนขาดการนิเทศและติดตามการจัดกิจกรรมและ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ เพราะผูบริหารไมใหความสนใจและขาดประสบการณในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร
โรงเรียนควรใหความสนใจและศึกษาหาความรู เก่ียวกับการจัดกิจกรรมและหลักสูตรของลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ อยู
ตลอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3. ดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน โรงเรียนไมจัดสรรงบประมาณให เก่ียวกับกิจกรรมลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ทําใหขาดอุปกรณทีเ่ก่ียวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ผูบริหารควรใหความสนใจและ
สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวม 
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NBUE121: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
THE SATISFACTION OF TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF SRIPRUETTA 
SCHOOL BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
เกรียงศักดิ์  ปักโคทานัง 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค าเพชร  ภูริปริญญา 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ซึ่งก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 103 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of 
variance) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc comparison) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 103 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด  
  2. ครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากทุกด้าน 
  3. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  4. ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
 Teacher’s Satisfaction towards Academic Administration of Sripruetta School in Bangkok 
Secondary Educational Service Area Office 2. The population in this study included 103 samples, using 
Krejcie and Morgan table by simple random sampling. The instrument of this study was a questionnaire 
with a reliability 0.94. The statistics, which include the frequency, percentage, mean, Standard Deviation, 
t-test, one-way analysis of variance, and Scheffe’s Post hoc comparison, were used in the computer 
program to analyze the data. 
 The results are as follows: 
  1. Regarding the status of the 103 respondents, it was found that most of the respondents 
are female with more than 10 years of working experiences. 
  2. The teachers of Sripruetta School under Bangkok Secondary Educational Service Area 
Office 2 had satisfaction towards the academic administration in general and every aspect at high level. 
  3. Gender had influence on the teachers’ satisfaction towards the academic 
administration of the Sripruetta School at .05 level of significance. 
  4. Working experience had influence on the teachers’ satisfaction towards the academic 
administration of the Sripruetta School at .05 significance. 
 
Keywords: Satisfaction, Academic Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันและในอนาคตการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น ส่ิงที่จ าเป็นและส าคัญที่สุด คือ การ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนและประชาชาชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของการจัดการ  
ศึกษาเพราะการศึกษาถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องและส าคัญยิ่งที่จะท าให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนให้ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถน าเอาความรู้นั้นไปเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ของสงัคมไทยปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ 
 งานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็น
กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาและการน าหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
และส่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การด าเนินงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการ (ศิริพร เมฆวิทยา. 2548: 2) 
 การที่สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลาย  
ก็เนื่องมาจากความสามารถในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่
เชื่อถือของสังคม จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบโอเนต ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมของ
นักเรียนของโรงเรียนศรีพฤฒาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า
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นักเรียนมีผลการสอบอยู่ในระดับที่ 5 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
คะแนนการสอบโอเนตเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา ในการบริหารงานวิชาการ จึง
น ามาวิจัยในงาน 4 ด้าน คือ งานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ งานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานด้านส่ือการเรียนการสอน และงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เป็นการช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี
และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 103 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศแบ่งเป็น 1) ชาย และ 2) 
หญิง และประสบการณ์การการท างานแบ่งเป็น 1) น้อยกว่า 5 ปี 2) 5-10 ปี และ 3) 10 ปี ขึ้นไป 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรง เรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชื่นชอบ ชอบใจ เห็นด้วย ในการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ใน 4 ด้าน คือ 
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  1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักการจุดหมาย 
โครงสร้างหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนการสอน การหาเอกสารประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น แนวทางแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3. ด้านส่ือการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมเทคนิคการเลือกใช้ส่ือการสอน การผลิตส่ือการ
สอน การใช้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
  4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การจัดและด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดท าแบบทดสอบ การก ากับดูแลให้การวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ การวิเคราะห์ผลและการจัดท าข้อมูลสถิติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนประจ าโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒาครั้งนี้ ใช้
กรอบแนวคิดของ แดง  นิ่มอนงค์ (2548) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
    2.2 5-10 ปี 
    2.3 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการ 
ได้แก่ 
1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช ้
2. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcieและ
Morgan) ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 103 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ  
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกเป็นเพศและประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและ
การน าไปใช้ จ านวน 9 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 12 ข้อ และ 4) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 8 ข้อ รวม 39 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) (พวงรัตน ์ทวีรัตน.์ 2542: 107-108) 
    5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม 
   2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
   3. สร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามของ แดง นิ่มอนงค์ มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับ
เนื้อหาที่ต้องการ แล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
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   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแต่ละข้อค าถาม 
แล้วน าข้อค าถามมาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (lndex of ltem Objective: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถาม 
แต่ละข้อ ดังนี ้
    +1 หมายถึง เมื่อแน่ใจข้อความตรงตามประเด็นของเนื้อหา 
      0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความตรงตามประเด็นของเนื้อหา 
     -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อความไม่ตรงตามประเด็นของเนื้อหา 
    ค่าดัชนีความสอดคล้อง (lndex of ltem Objective: IOC) ระหว่าง 0.6–1.0 ซึ่งค่าเฉล่ียที่
ยอมรับได้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117) 
   2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบสอบถามที่
มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว 
   3. น าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach, Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
   4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น
ไปใช้จริงกับครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยท าหนังสือขอความร่วมมือ พร้อมทั้งแบบสอบถามให้ครู
โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ านวน 103 คน 
   2. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยน าค่าเฉล่ีย
ของแบบสอบถามทีละข้อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (รัชนก โสภาพิศ. 2542: 103) ดังนี ้
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
  1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นเพศและประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน และ 4) ด้านการ

2584



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของ (กลุ่มตัวอย่าง) ใช้การทดสอบค่าคงที่ (t-test) เมื่อเปรียบเทียบตัว
แปรเพียง 2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวใช้ One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s  Posthoe 
Companison) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
   1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
    2.1 การหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถามของแต่ละข้อค าถามหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) 
    2.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach,Alpha Coefficient) 
   3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
    3.1 จ าแนกตามเพศโดยใช้สถิติ t-test 
    3.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานหาค่าทดสอบ F-test โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffes) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 เป็นเพศหญิง 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 ส่วนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี  
มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 5-10 ปี มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 
และครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 10 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูโรงเรียนศรีพฤฒา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 4.17, S.D. = 0.29) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ

ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (  = 4.19, S.D. = 0.36) ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ (  = 

4.18, S.D. = 0.34) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.17, S.D. = 0.34) และด้านส่ือการเรียนการสอน 

( = 4.13, S.D. = 0.34) 
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  สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
   1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 103 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี 
   2. ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
   3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4.1 ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีกับ 5-10 ปี  
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 
    4.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-
10 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 
    4.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 
    4.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ 5-10ปี มีความพึงพอใจต่อ
การบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

F Sig       
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

1. ด้านหลักสูตร 4.21 3.89 4.27 12.850 .000 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.20 3.91 4.26 10.373 .000 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.22 4.79 4.23 19.201 .001 
4. ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 4.17 3.95 4.29 7.999 .000 

รวม 4.20 3.89 4.26 18.742 .000 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านภาพรวม 
 

ประสบการณ์ 
 น้อยกวา่ 5 ป ี 5-10 ป ี 10 ป ีขึ้นไป 

  4.20 3.89 4.26 
1. น้อยกว่า 5 ป ี 4.20 - .31* - 
2. 5-10 ป ี 3.89  - .38* 
3. 10 ป ีขึ้นไป 4.26   - 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กบั 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านหลักสูตร 

 

ประสบการณ์ 
 น้อยกวา่ 5 ป ี 5-10 ป ี 10 ป ีขึ้นไป 

  4.21 3.89 4.27 
1. น้อยกว่า 5 ป ี 4.21 - .32* - 
2. 5-10 ป ี 3.98  - .38* 
3. 10 ป ีขึ้นไป 4.27   - 

*แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ป ีขึ้นไป 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน  ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ประสบการณ์ 
 น้อยกวา่ 5 ป ี 5-10 ป ี 10 ป ีขึ้นไป 

  4.20 3.91 4.26 
1. น้อยกว่า 5 ป ี 4.20 - .30* - 
2. 5-10 ป ี 3.91  - .36* 
3. 10 ป ีขึ้นไป 4.26   - 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร 
งานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ป ีขึ้นไป 
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านส่ือการ
เรียนการสอน 

 

ประสบการณ์ 
 น้อยกวา่ 5 ป ี 5-10 ป ี 10 ป ีขึ้นไป 

  4.22 3.80 4.23 
1. น้อยกว่า 5 ป ี 4.22 - .42* - 
2. 5-10 ป ี 3.80  - .43* 
3. 10 ป ีขึ้นไป 4.23   - 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหาร 
งานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ป ีขึ้นไป 
 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ประสบการณ์ 
 น้อยกวา่ 5 ป ี 5-10 ป ี 10 ป ีขึ้นไป 

  4.14 3.95 4.29 
1. น้อยกว่า 5 ป ี 4.14 - - - 
2. 5-10 ป ี 3.95  - .33* 
3. 10 ป ีขึ้นไป 4.29   - 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 
10 ปี ขึ้นไป 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ มากเป็นอันดับ1 รองลงมาคือ 
ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ และอันดบัสุดท้าย คือ ส่ือการเรียนการสอน 
   1.1 ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ โดยภาพรวมและรายด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
น าไปใช้ โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงว่า คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การสอน โรงเรียนมีการก ากับ นิเทศและประเมินผลการสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร มีการน าหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาขึ้นในสถานศึกษาไปวิเคราะห์หาคุณภาพของหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2547: 79)ได้ศึกษา
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  
ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก งานวิชาการเป็นงานที่
ส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และ
เข้าใจงานวชิาการ สามารถเป็นผู้น าของครูด้านงานวิชาการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงานหลักสูตร เพราะ
เป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ซึ่งหมายถึงมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นให้นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติ และสงัด  อุทรานันท์ (2532: 260-261) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการน าหลักสูตรไปใช้ว่า ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่โรงเรียนใช้อยู่อย่างชัดเจน ให้บริหารวัสดุหลักสูตร
และส่ือการเรียนการสอนชนิดต่างๆ แก่ครู และด าเนินการนิเทศ ติดตามผล การใช้หลักสูตรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
   1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่า ครูมีการจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักเรียนให้สนใจ
การเรียนมากขึ้น มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอนตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
กมล  ภู่ประเสริฐ (2544: 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาหมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษา
ตามที่คาดหวังและสอดคล้องกับ รัศมี  ต่อแต้ม (2547: 76) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษา 
พบว่า ด้านคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความส าคัญของงาน
วิชาการที่เป็นงานหลักของโรงเรียน ซึ่งภารกิจของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนเพื่อให้
เยาวชนมีความรู้ ความสามารถบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาความรู้ แสวงหาค าตอบ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักเรียน โดยใช้วิธีที่หลากหลายให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านวิชาการ บริหารงานวิชาการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
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   1.3 ด้านการนส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก แสดงว่า โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน ครู
ได้มีการสร้างมุมหนังสือขึ้นภายในห้องเรียน ส าหรับให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้  และโรงเรียนมีห้องสมุดส าหรับครู-
นักเรียนมีหนังสือที่หลากหลายให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและในการสอนของครูก็จะมีการใชส่ื้อประกอบในกจิกรรมการเรียนการสอน
ด้วย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2532: 215-217) ให้ความหมายว่า ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงที่ช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียนการสอน และตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
สอดคลอ้ง รัศมี  ต่อแต้ม (2547: 76) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความส าคัญของงานวิชาการที่เป็นงานหลักของ
โรงเรยีน ซึ่งภารกิจของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาตแิละสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
   1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ครูมีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลังจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แล้วก็น าผลการวัดผลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป ครูมีการวัดผลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคุณธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ มีการวัดผลที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ตุ๊  จงรัก (2543) ที่ได้ศึกษา 
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่รู้และเข้าใจหลักการ วิธีการประเมินผล
เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน การสอนซ่อมเสริมนักเรียน การสร้าง
แบบทดสอบแบบเลือกตอบและจัดท าเอกสารประเมินผลค่อนข้างดีแต่ไม่เข้าใจวิธีการเลือกเครื่องมือและสร้าง
เครื่องมือวัดคุณลักษณะของนักเรียนด้านทักษะพิสัยและจิตพิสัย ครูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนแบบบรรยาย ใช้
ส่ือประกอบเป็นบางครั้ง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ ไม่สอดคล้อง
กับหลักการประเมินผลการเรียน ครูวัดผลการเรียนด้วยวิธีการสังเกต สอบถามให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ในบาง
บทเรียน การทดสอบปลายภาคเรียนด าเนินการสอบตามระเบียบการประเมินผล ลักษณะของข้อสอบส่วนมาก  
วัดพฤติกรรมความรู้ ความจ า คุณภาพเครื่องมือวัดผลโดยภาพรวมมีความตรง และความเที่ยงต่ า ผลการวิเคราะห์
พบว่า กระบวนการวัดประเมินผลการของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหารงานวิชาการเน้นความถูกต้องตามระเบียบทางราชการมากกว่าผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน  ปัญหาและอุปสรรค
ทางด้านวัดประเมินผลการเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก ทั้งงานด้านการสอนและ
งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท าให้ครูมีเวลาและความพร้อมในการเตรียมการสอนน้อยในขณะเดียวกัน พบว่า 
นักเรียน ร้อยละ 40 มีพื้นฐานความรู้ต่ ากว่าระดับชั้นเรียน นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เพราะผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ความสนใจติดตามการเรียนของลูกหลานค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นยังมีปัญหา
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ความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในระเบียบ การประเมินผลการเรียนที่
ก าลังใช้อยู่ 
  2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเพศหญิงจะมีความพึงพอใจสูงกว่า
เพศชาย ทั้งนี้เพราะ ในการท างานนั้นเพศหญิงเป็นเพศที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างาน เพศหญิงมี
ความอดทนที่จะท างานท่ีต้องใช้ฝีมือและงานท่ีต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มัจฉรี  โอสถานนท์. (2539: 40-41 ) ลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานรวมทั้งเพศ
หญิงมีความอดทน ละเอียดรอบคอบมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจึงมีความคิดที่ละเอียดคิดรอบคอบในเรื่องเกี่ยวกับ
ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ สูงกว่าเพศชาย ประกอบกับระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีความเหล่ือมล้ าส่งผล
ใหค้วามรู้สึกพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์  มีผดุง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจุน โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
  3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ
5-10ป ีมีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะ ครูที่มีประสบการท างาน
มากกว่า ย่อมมีความช านาญ มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของงานวิชาการ และสัมผัสระบบงานวิชาการของ
สถานศึกษามายาวนานกวา่ เป็นผู้ทีร่่วมคิดร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการวางแผนงานวชิาการของสถานศึกษาด้วน
ตนเอง จึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัจฉรี  โอสถานนท์ (2539: 
40-41) ประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่ท างานนานจนมีความรู้ความ
ช านาญในงานมากขึ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่ท าและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิทย์  บูรณโกศล 
(2545) ศึกษาเรื่อง ปัญหาหารบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์
ท างานมากจะมทีักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ตนมีใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้ดีกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
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   1. ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมครูและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้และเข้าใจหลักสูตรการสอน ก าหนดสัดส่วนของเวลาใน
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ 
   2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดให้ครูเตรียมการสอน
ล่วงหน้า จัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และฝ่ายวิชาการควรนิเทศการสอนแก่ครู
อย่างสม่ าเสมอ 
   3. ด้านส่ือการเรียนการสอน ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตเอกสารการสอน สามารถ
สร้างส่ือการสอนและนวัตกรรมมีปรับปรุงพัฒนาการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ครูสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ และน าผลประเมินการใช้ส่ือมาปรับปรุงพัฒนาประกอบการเรียนการสอน 
   4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้และ
เข้าใจในการวัดผลและประเมินผล ก าหนดให้ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และ
ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เครือข่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
  2. ควรท าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  3. ควรท าวิจัยแนวเดิมแต่เปล่ียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตหรือใช้หลายรูปแบบร่วมกัน 
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NBUE123: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาการ
บวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู
แบบการวาดแบบจําลอง (Bar Model) 
PRATOMSUKSA 5 SUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON THE 
ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION AND DIVISION PROBLEM-SOLVING 
LEARNING THROUGH BAR MODEL 
 
สุพจน แปนจํารัส * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแกโจทยปญหา
การบวก  การลบ  การคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จังหวัดนนทบุรี จาก
การจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar Model) วิธีการศึกษาไดจากประชากรทั้งหมดที่เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 7 คน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง ใชเวลาจัดการเรียนรูทั้งหมด 15 
ช่ัวโมง และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ที่มีคาความเที่ยงตรงระหวาง 0.80–1.00 คาความยากงาย ระหวาง 
0.45–.75 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.25–0.40 และคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คามัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนควอไทล 
 ผลการวิจัย พบวา  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar Model) จากการทดสอบหลังเรียน 
นักเรียนผานเกณฑระดับดี หรือไดคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป ทุกคน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar Model) เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวาดแบบจําลอง (Bar Model) 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare Pratomsuksa 5 students’ learning 
achievement on the addition, subtraction, multiplication and division problem-solving, Watlakkorn school, 
Nontaburi province by using draw model. 7 students were population for using the draw model, spent 15 
hours for experimentation. The achievement test had an accuracy 0.80–1, a difficulty between 0.45–0.75, 
a discrimination between 0.25–0.40, and a reliability about 0.85. The statistics used to analyze data 
composed of median deviation quartile. 
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 The results revealed that 
  1. The students’ learning achievement on the addition, subtraction, multiplication and 
division problem-solving learning through Bar model found that each student passed 75 percents and 
up, representing 100 percent of all students. 
  2. The students’ learning achievement after learning through the Bar Model on the 
addition, subtraction, multiplication and division problem-solving was higher than before at .01 level of 
significance. 
 
Keyword: Learning achievement, Bar model 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดบรรจุสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไว เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูมีความรู 
ความสามารถทางคณิตศาสตร สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ พรอมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชได ประกอบ
กับมีทักษะกระบวนการที่จําเปน ไดแก การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใชเหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ืองโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและการเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 โรงเรียนวัดลากคอนเปนโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจํานวน 79 คน และครูจํานวน 8 คน ซ่ึงสภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียนหรือภายในชุมชน
จะเปนชนบท ประกอบอาชีพเกษตรและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ผูปกครองของนักเรียนตองทํางานหาเชากินคํ่า  
ทําใหไมคอยมีเวลาในการดูแลและคอยใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองการเรียนหลังจากที่นักเรียนได
กลับไปจากโรงเรียนแลว ซ่ึงวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ แตผลการจัดการเรียนการสอนที่ผานมานั้นยัง
ไมประสบผลสําเร็จ เทาที่ควรเห็นไดจากผลการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในการทดสอบขอสอบกลาง 
LAS ของช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนระดับเฉล่ียอยูที่ 29.32 ซ่ึงตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 2 อยูที่ 33.64 และตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ อยูที่ 36.23 และพบวานักเรียนไมสามารถเลือกตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตร (+, -, x, ÷) ใหถูกตองเหมาะสมกับขอมูลที่โจทยกําหนดมาใหได เนื่องจากนักเรียนไม
เขาใจความสัมพันธของขอมูลในโจทยปญหา ทําใหไมสามารถหาคําตอบที่ถูกตองของโจทยปญหาคณิตศาสตรได 
สงผลใหระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตํ่าไปดวย 
 จากปญหาและสาเหตุดังกลาว ถาใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง จะเปนการแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ตํ่ากวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศจากผลการสอบขอสอบ
กลาง (LAS) จึงไดทําการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการวาดแบบจําลอง (Bar Model) ซ่ึงเปนวิธีการแกโจทยปญหาโดยการ
วาดแบบจําลองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาเพื่อแทนขอมูลตางๆ ในโจทยปญหาที่กําหนดมาใหเพื่อที่นักเรียนจะสามารถ
มองความสัมพันธของขอมูลตางๆ ไดชัดเจนย่ิงขึ้นและนําไปสูการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
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 จากการวาดแบบจําลองจะแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงระหวางขอมูลในโจทยปญหาคณิตศาสตร จึงเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะชวยใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี จากขอดีของการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยวิธีการวาดแบบจําลอง จึงไดนํามาจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหานักเรียนไม
สามารถหาวิธีการดําเนินการและไมสามารถหาคําตอบไดถูกตอง จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร
ตํ่าลง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ 
และการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนเและหลังเรียน เร่ืองการ
แกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จาก
การจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงครูผูสอนเปนผูช้ีแนะ ใหคําปรึกษา ในการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยการวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
เพื่อเปนแบบจําลองในการอธิบายสถานการณหรือแสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในโจทยปญหาคณิตศาสตรที่
กําหนดให เพื่อนําไปสูการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นๆ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
หมายถึง ความรูความสามารถทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียน จากการสอนโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) 
 

การจัดการเรียนรู 
แบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคูณ และการหาร ของนักเ รียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จังหวัดนนทบุรี 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน 7 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 

ตาราง 1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาคุณภาพ 
1.  พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ตามหลักการสรางและ
ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับตัวช้ีวัดความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการ
แกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหา โดยมี
ผู เ ช่ียวชาญ 5 คน  เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวาง
แบบทดสอบกับตัวช้ีวัด 

มีคาความเที่ยงตรง (IOC) อยูระหวาง 0.80-
1.00 

2.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากร 
ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
วัดลากคอน จํานวน 30 คน 
3.  นําคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนที่ไมใชประชากรไปคิด
หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความ เช่ือม่ันของ
แบบทดสอบ 

 
 
  
มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.5– 0.75, 
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25–0.40, 
คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 0.85 

 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 

ตาราง 2 วิธีการรวบรวมขอมูลจากการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Mode) เร่ืองการแก
โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน 

 

การจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง จุดประสงค 
1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร 
เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก การลบการคูณและการหาร ไป
ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน 
จํานวน 7 คน 

เพื่อรวบรวมบันทึกคะแนนเปนรายบุคคลไว
เปนคะแนนกอนเรียน (Pre-test) 

2.  จัดการเรียนการสอนโดยการใชแบบการวาดการหาร โดยแบง
ออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
    2.1  ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหาหรือวิเคราะหปญหา 
 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแก
โจทยปญหาไดอยางถูกตอง 
เพื่อใหผูเรียนนักเรียนมีทักษะอานโจทยปญหา
และทักษะการแปลความหมายทางภาษา ซ่ึง
ผูเรียนควรแยกแยะไดวาโจทยกําหนดขอมูล
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การจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง จุดประสงค 
อะไรใหมาบางและโจทยตองการใหหาตําตอบ
อะไร หรือพิสูจนขอความใด  

    2.2  ขั้นที่ 2 วางแผนการแกโจทยปญหา 
 

เพื่อให ผู เ รียนเ กิดทักษะในการนําความรู 
หลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลวนํามาใชใน
การแกโจทยปญหา โดยวิธีที่เหมาะสมและ
ถูกตอง เชน การเลือกใชการเขียนรูป  หรือ
แผนภาพ ตาราง เปนตน  

    2.3  ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกโจทยปญหา 
 

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดคํานวณ
หรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร ทักษะใน
การพิ สูจนห รืออธิบายและแสดงเห ตุผล
นักเรียนลงมือปฏิบัติการแกโจทยปญหา โดย
การวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา เพื่อเปนแบบจําลอง
ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย สถ าน ก า รณ ห รื อ แ สด ง
ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่กําหนดใหและหาคําตอบ 

    2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลหรือคําตอบ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคํานวณ การ
ประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาได 
เพื่อเปนการตรวจสอบใหแนใจวาผลลัพธที่ได
ถูกตองสมบูรณ โดยพิจารณาและตรวจดูวา
ผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเช่ือถือหรือไม 
ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา ซ่ึ ง
อาจจะใชวิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวจสอบเพื่อดูวา
ผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไม  

3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร 
เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดลากคอน จํานวน 7 คน  

เพื่อรวบรวมบันทึกคะแนนเปนรายบุคคลไว
เปนคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

7.  นําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

เพื่ อ นํ าผลกา รทดลอง ไป วิ เคราะห  โดย
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
จากการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model ) 
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 การวิเคราะหขอมูล 
  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ และการหาร ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
เกณฑคะแนนและระดับคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนและหลังจากการจัดการ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Singed-Rank Test คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาสวนเบี่ยงเบน 
ควอไทล (Deviation quartile)  
 
สรปุผลการวิจัย 
 

ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคูณและการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบการ วาดแบบจําลอง (Bar-
Model) 

 จากตาราง 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณและการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน หลังจากการจัดการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model) มีนักเรียนอยูในเกณฑระดับคุณภาพต้ังแตดีขึ้นไป หรือผานเกณฑคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป 
เปนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 

การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) 

 

การทดสอบ จํานวน (N) Mdn Mean Rank Sig 

กอนเรียน 7 8.85 4.0 .01 
หลังเรียน 7 14.85  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เกณฑตัดสินของ
กระทรวงศึกษาฯ 

คะแนนเต็ม 
(20) ระดับคุณภาพ 

จํานวน 
(คน) รอยละ Χ  S.D. 

80-100 16-20 ดีมาก 2 28.57 17.00 1.41 
75-79 14-15 ดี 5 81.43 14.33   .57 
70-74 12-13 ปานกลาง - - - - 
65-69 10-11 พอใช - - - - 
60-64 8-9 ปรับปรุง - - - - 
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 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคูณ และการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-
Model) ไดผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการทดลองใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) เร่ือง การแกโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณและการหาร ถือเปนวิธีการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีความเปนรูปธรรม เนื่องจากเปน
การวาดแบบจําลองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแทนขอมูลที่ โจทยถามและกําหนดมาให สงผลใหนักเรียนมองเห็น
ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในโจทยปญหาคณิตศาสตรและสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในขอนั้นๆ ได
อยางถูกตอง ทําใหผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) ผานเกณฑระดับคุณภาพต้ังแตดีขึ้นไปหรือผานเกณฑคะแนนรอยละ 
75 ขึ้นไป เปนจํานวนทั้งหมด 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงผลการทดลองในคร้ังนี้สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไวในขอ 1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา คงเมือง(2553) ไดทําการศึกษาความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีการวาดแบบจําลอง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงขึ้นและชวยในกระบวนการคิดในการพิจารณาเลือกตัวดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรและเขยีนประโยคสัญลักษณใหเหมาะสมกับโจทยปญหานั้นๆ ตลอดจนใชแบบจําลองชวยในการหา
คําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพา โสกัณฑัต (2552) ที่ทําการศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดวยกลวิธีที่หลากหลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยสามารถแกโจทยปญหา โดยใชกลวิธีที่หลากหลายได ซ่ึงกลวิธี
ที่นักเรียนเลือกใชสวนใหญขึ้นอยูกับชนิดของโจทยและพบวากลวิธีที่นักเรียนชอบใชมากที่สุดในการแกโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับจํานวน คือ กลวิธีการวาดแบบจําลอง โดยนักเรียนใหเหตุผลวาการวาดภาพ
จําลองทําใหเห็นภาพชัดเจน โดยเฉพาะโจทยที่เก่ียวกับเศษสวน เพราะสามารถหาคําตอบไดเลย อีกทั้งยังพบวา 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงการวาดภาพจําลองไปสูการใชตัวแปรและสรางสมการ เพื่อใชในการหาคําตอบของโจทย
ปญหาได 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคูณและการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบ
การวาดแบบจําลอง (Bar-Model) แตกตางกันคือ คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคามัธยฐาน 
เทากับ 8.85 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคามัธยฐาน เทากับ 14.85 กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวในขอ 2 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ BanHar et. (2008) ที่ศึกษาเก่ียวกับการใชวิธีการวาดแบบจําลองในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับประถมศึกษา พบวาการวาดแบบจําลองจะชวยพัฒนาความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี    
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1. ควรนําแบบทดสอบคณิตศาสตรไปทําการทดลองกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเร่ืองอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบการวาดแบบจําลองกับรูปแบบการ
สอนอื่นๆ 
  3. ควรนํารูปแบบและกระบวนการศึกษาทดลองในคร้ังนี้ไปทําการทดลองกับเนื้อหาวิชาของกลุม
สาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูที่หลากหลายและสามารถนําไปแกปญหาในรายวิชาตางๆ ได 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาวิจัยครั้งตอไป 
  1. ผลการวิจัยคร้ังนี้ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และผูมีสวนเก่ียวของสามารถใชเปนแนวทางในการสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ไดโดยคํานึงถึงความแตกตางดานวัยและศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล 
  2. ผูบริหารควรใหการสนับสนุนครู ในการอบรมดานการผลิตส่ือการเรียนการสอนและสนับสนุนดาน
งบประมาณ เพื่อผลิตส่ือที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอนักเรียน และใหความสําคัญแกครูที่พัฒนาตนเองเก่ียวกับการ
เรียนการสอน 
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NBUE124: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
TEACHERS’ OPINION TOWARDS ADMINISTRATOR’S ROLES IN THE INTERNAL 
SUPERVISION OF SAMAKEBUMRUNG SCHOOL, THUNGKHRU DISTRICT OFFICE, 
BANGKOK 
 

สวรรค์  กวดขุนทด 1   ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ด้านการ
ด าเนินการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน  
 

ค าส าคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายใน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study teachers’ opinions towards the school administrator’s 
roles in internal supervision of Samakebumrung school, Thungkhru District office, Bangkok. The 
population consisted 42 teachers working at the school. The instrument of the research was a 
questionnaire with a reliability of 0.87. Statistics used in data analysis composed of percentage, mean, 
and Standard Deviation. 
 The results showed that the teachers’ opinion on the school administrator’s roles in internal 
supervision of the Samakebumrung school, Thungkhru District office, Bangkok was at a “high” level in 
every aspect, as follows: the internal supervision planning, the internal supervision implementation, the 
summarize and report, and the internal supervision of current education, problem and requirement, 
respectively. 
 

Keywords: School administrator’s role, internal supervision 
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ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักจัดการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และตามหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ และตามหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น 
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต เพื่อให้มีเงินสนับสนุน
การผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 16) วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 โรงเรียนสามัคคีบ ารุง ส านักงานเขตทุ่งครุ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 704 คน นับว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จากรายงานประจ าปีของโรงเรียน
สามัคคีบ ารุง ประจ าปีการศึกษา 2558 จากสรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่
ผ่านทุกกลุ่มสาระ สาเหตุมาจากขาดการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนของผู้บริหารสถานศึกษา จากที่มาและความส าคัญ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์
ในการสอน วุฒิการศึกษา และระดับชั้นที่ท าการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา และ
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาและเสนอแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในไว้หลายท่าน น ามาประยุกต์
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วน ามาก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
  1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 42 คน 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 
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   2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครูในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
    2.1.1  อายุ 
    2.1.2  ประสบการณ์ในการสอน 
    2.1.3  ระดับการศึกษา 
    2.1.4  ระดับชั้นที่ท าการสอน 
   2.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ตามแนวคิดหลักการและ
ทฤษฎีในการ ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของนักวิชาการหลานท่าน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541: 7) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 232) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 28) วันฤดี ปุยะติ (255: 27) น ามา
ประยุกต์และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
    2.2.1  ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน 
    2.2.2  ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 
    2.2.3  ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 
    2.2.4  ด้านการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน 
  3. ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 
 2. บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ าแนกบทบาทของผู้บริหารเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน 
  2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 
  2.3 ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 
  2.4 ด้านการสรุปและรายงานผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกรอบแนวคิดไว้ ดัง
ภาพประกอบ 1 
 
  ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขต
ทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ของ Likert (Rating Scale อ้างใน สุบิน ยุระรัช. 2550) โดยก าหนดคะแนน 5 ระดับ ดังนี ้
   ระดับ 
    5 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
    4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก 
    3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 

สถานภาพของครู 
1. อาย ุ
2. ประสบการณ์ในกาสอน 
3. ระดับการศกึษา 
4. ระดับชั้นที่ท าการสอน 
 

ความคิด เห็นของครู เ กี่ ยวกับบทบาทของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคี
บ ารุง 
1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศภายใน 
2. ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 
3. ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 
4. ด้านการสรุปและรายงานผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
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    2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย 
    1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของความ 
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัด
ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
  2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา ความคิดเห็นของครู 
  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตาม
แนวคิดหลักการและทฤษฎีในการ ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของนักวิชาการหลานท่าน ได้แก่  ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 7) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 232) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 28) 
วันฤดี ปุยะติ (255: 27) น ามาประยุกต์แก้ไขปรับปรุง แล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์  
เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ของแต่ละข้อค าถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ 1.00 
  2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับครู (Try-
out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
  4. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีบ ารุง เพื่อขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมลู 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาจ านวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ  
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูเกี่ยวบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
ในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี้ 
   4.50–5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
   3.50–4.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 

2607



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   2.50–3.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   1.50–2.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารทีป่ฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
   1.00–1.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วจิัยไดใ้ช้สถิตใินการวจิัย ดงันี ้
  ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage)  
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
   3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและ ราย
ด้าน รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบ
ของบทบาท 4 ด้าน โดยรวมและรายด้าน 

               (N = 42) 

ความคิดเห็นของครูเกีย่วกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการนิเทศภายใน µ  ระดับ 

ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
ในการนิเทศภายใน 

4.07 0.42 มาก 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 4.14 0.42 มาก 
ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 4.10 0.48 มาก 
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน 4.09 0.38 มาก 

เฉล่ียรวม 4.12 0.42 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบของบทบาท 4 ด้าน 

โดยภาพรวมพบว่ามอยู่ในระดับมาก (µ= 4.12, = 0.42) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บทบาทด้านการวางแผนการนิเทศภายใน (µ = 4.14, .= 0.42) ด้านการ
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ด าเนินการนิเทศภายใน µ = 4.10, = 0.48) ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน (µ = 4.09,  

= 0.38) และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน (µ = 4.07, = 0.42)  
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ
ของครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้าน 

                  N = 42 

 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน 

อาย ุ
20-30 ปี 
(n = 10) 

31-40 ปี 
(n = 18) 

41-50 ปี 
(n = 5) 

51 ปี ขึ้นไป 
(n = 9) 

µ  µ  µ  µ   
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ ในการนิเทศภายใน  

4.04 0.35 4.03 0.47 4.26 0.03 4.07 0.43 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 4.13 0.31 4.13 0.50 4.16 0.46 4.13 0.37 
ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 4.10 0.45 4.14 0.54 4.23 0.47 3.94 0.41 
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผล
การนิเทศภาย.o 

4.06 
 

0.37 4.06 0.34 4.28 0.38 4.08 0.45 

เฉล่ียรวม 4.08 0.37 4.09 0.46 4.23 0.42 4.05 0.42 

 
 จากตาราง 2 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนก
ตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ครูที่อายุ 41-50 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็น

ของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ = 4.23,  = 0.42) รองลงมา
ได้แก่ ครูท่ีมีอายุ 31-40 ป ีมีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

(µ= 4.09,  = 0.46) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีอายุ 20-30 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08,  = 0.37 และ (µ = 4.05,  = 0.42) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่มีอายุ 20-30 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการวางแผนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ ครูที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป  

(µ = 4.13,  = 0.31) และ (µ = 4.13,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีอายุ 31-40 ปี มีความเห็นต่อบทบาทขอ

ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการด าเนินการนิเทศภายในอยูใ่นระดับมาก (µ = 4.14,  = 0.54) และครูที่มีอายุ 41-50 
ปี มีความเห็นต่อบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในอยู่ใน

ระดับมาก (µ = 4.28,  = 0.38) ตามล าดับ  
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ตาราง 3 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการนิเทศภายในกรณีศกึษาโรงเรียนสามัคคี
บ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของครู ผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมและรายด้าน 

                (N = 42) 

 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการนิเทศภายใน 

ประสบการณ์ในการสอน 
1-2 ปี 

(n = 9) 
3-10 ปี 

(n = 12) 
11-20 ปี 
(n = 14) 

21 ปี ขึ้นไป 
(n = 7) 

µ  µ  µ  µ   
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ ในการนิเทศภายใน  

4.08 0.33 4.26 0.43 3.99 0.46 3.89 0.42 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 4.14 0.34 4.28 0.42 4.11 0.49 3.94 0.36 
ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 4.16 0.44 4.26 0.52 4.09 0.54 3.78 0.37 
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผล
การนิเทศภายใน 

4.08 0.37 4.22 0.32 4.07 0.39 3.93 0.46 

เฉล่ียรวม 4.12 0.37 4.25 0.42 4.06 0.47 3.88 0.40 

 
 จากตาราง 3 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยครูที่ประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มี
ความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ = 

4.25,  = 0.42) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-2 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ

บทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.12,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอน 11-20 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.06, 

 = 0.47) และครูทีม่ีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 20 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอ

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 3.88,  = 0.40) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.26,  = 0.43) ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.28,  = 0.42) ด้านการ
ด าเนินการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด  

(µ = 4.26,  = 0.22) และด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 

3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.22,  = 0.32) 
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการนิเทศภายในกรณีศกึษาโรงเรียนสามัคคี
บ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม
และรายด้าน 

                  (N = 42) 

ความคิดเห็นของครูเกีย่วกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการนิเทศภายใน 

ระดับการศกึษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

(n = 3) 
ปริญญาตร ี
(n = 32) 

ปริญญาโท 
(n = 7) 

µ  µ  µ  
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการในการนิเทศภายใน  

4.43 0.33 4.07 0.41 3.89 0.47 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 4.43 0.28 4.13 0.40 4.01 0.55 
ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 4.29 0.48 4.11 0.47 3.98 0.54 
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศ
ภายใน 

4.50 0.29 4.10 0.38 3.89 0.38 

เฉล่ียรวม 4.41 0.35 4.10 0.42 3.94 0.49 

 
 จากตาราง 4 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยครูที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ปริญญาตรี  มีความเห็นต่อ

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (µ = 4.41,  
= 0.35) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอ

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.10,  = 0.42) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มี

ความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 3.94,  = 0.49) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการนิเทศ
ภายใน ครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.43, 

 = 0.33) ด้านการวางแผนการนิเทศภายในครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.43,  = 0.28) ด้านการด าเนินการนิเทศภายในครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ า

กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.29,  = 0.48) และด้านการประเมินผล
สรุปและรายงานผลการนิเทศภายในครูท่ีมีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี

ค่าเฉล่ียมากที่สุด (µ = 4.50,  = 0.29) 
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ตาราง 5 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคี
บ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับชั้นที่ท าการสอนของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมและรายด้าน 

                  (N = 42) 

ความคิดเห็นของครูเกีย่วกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการนิเทศภายใน 

ระดับชั้นที่ท าการสอน 
ประถมศึกษา 

ปีท่ี 1-3 (n = 24) 
ประถมศึกษา 

ปีท่ี 4-6 (n = 18) 
µ  µ  

ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
ในการนิเทศภายใน  

4.19 0.38 3.91 0.47 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 4.27 0.37 3.96 0.48 
ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน 4.20 0.42 3.97 0.57 
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน 4.20 0.35 3.94 0.41 

เฉล่ียรวม 4.21 0.38 3.94 0.48 

 
 จากตาราง 5 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนก
ตามระดับชั้นที่ท าการสอนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยครูที่ท าการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  

มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.21,  = 0.38) 
รองลงมาได้แก่ครูที่ท าการสอนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบั

มาก (µ = 3.94,  = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูที่ท าการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความเห็น
ต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวางแผนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก  

(µ= 4.27,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูทีท่ าการสอนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาด้านการด าเนินการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ= 3.97,  = 0.57) 
ตามล าดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษา โรงเรียน
สามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบของบทบาท 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า

อยู่ในระดับมาก (µ = 4.12, = 0.42) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน (µ = 4.14, .= 0.42) ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน (µ = 4.10,  = 

0.48) ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน (µ = 4.09,  = 0.38) และด้านการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน (µ = 4.07,  = 0.42)  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี ้
 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียน
สามัคคีบ ารุง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ด าเนินการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภาย และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในตามล าดบั อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความจ าเป็นและ
ถือเป็นนโยบายที่จะต้องมีการพัฒนาตนโรงเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนแก่ครูและบุคลกรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จัดให้มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูใน
รูปแบบคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของครูอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารี  
เต่าสุวรรณ (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับกระบวนนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสงกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมสมรรถนะอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ คือ สมรรถนะด้านจริยธรรม 
สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะด้านการบริการที่ดีสมรรถนะ ด้านการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ และสมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) กระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเรียงเรียงตามล าดับคือ การส ารวจความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศการ
ด าเนินการนิเทศภายใน การปรับปรุงแก้ไขและการประเมินผลการนิเทศ และ 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษามีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ตัวแปรทั้งสองมีความแปรปรวนร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ควรน า
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อสนองตอบความต้องการของครูในการได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรน าระบบสารสนเทศมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของครูรายบุคคล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาด าเนินการ
พัฒนาครู โดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านการด าเนินการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีบ ารุง และโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษาของส านักงานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับกรมีส่วนในการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนในด้านใดบ้าง  เพื่อให้การนิเทศภายใน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง 
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NBUE125: ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
บานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ WORK MOTIVATIONS AND 
EFFECTIVENESS OF BANMAPTAPUT SCHOOL, RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 1 
 

ศุภกิจ อินทรวิเศษ 1   ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 จํานวน 63 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงแบบสอบถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.40–0.76 มีคาความเช่ือม่ันอยูระหวาง 0.8-1 และ
แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.46–0.76 มีคาความเช่ือม่ันอยูระหวาง 
0.8–1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ประกอบดวย คาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 
 ผลการวิจัย พบวา 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงมากอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติของครู, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study between working motivation of teachers and 
effectiveness of Banmaptaput school under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The 
samples of this study consisted 63 teachers in the Banmaptaput school The instrument was a rating scale 
questionnaire concerning working motivation of teachers. The discrimination power of 0.40 to 0.76, the 
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reliability value of 0.8-1. and the discrimination power of the questionnaire in a part of school 
effectiveness from 0.46 to 0.76 with a confidence score of 0.8-1. (Pearson’s product moment correlation). 
Statistics for data analysis were mean, Standard Deviation, and Pearson’s product moment correlation. 
 The results were as follows:  
  1. The working motivation of teachers in Ban map ta put school under the Rayong Primary 
Educational Service Area Office 1 was at a “high” level. 
  2. The effectiveness of Ban map ta put school under the Rayong Primary Educational 
Service Area Office 1 was at a “high” level. 
  3. The relationship between working motivation of teachers and school effectiveness in 
Banmaptaphut school under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 found correlated at 
.05 level of significance. 
 
Keywords: Working motivation of teachers, School effectiveness 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนบานมาบตาพุดมีการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยูในระดับดี 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑที่นาพอใจ ดานการจัดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินอยูในเกณฑดีไดรับความเช่ือถือและไววางใจจาก
ชุมชนสงบุตรหลานเขาเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาอัตราสวนครูกับนักเรียนเกินเกณฑที่กําหนด ดานอาคาร
สถานที่ มีอาคารเรียนที่ม่ันคงสะอาด ปลอดภัยมีส่ิงอํานวยความสะดวกและมีหองเรียนเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน การจัดสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีสภาพภูมิทัศนสวยงามรมร่ืน มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 
หองสมุดมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเ รียน มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรและองคกรหนวยงานอื่นจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด ดานการ
บริหารจัดการใชหลักการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA การดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีคุณภาพ รอยละ 94.50 แตในปจจุบันครูไดรับภาระงานนอกเหนือจากการ
สอนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากบุคลากรมีไมเพียงพอตอหนาที่การปฏิบัติงาน  มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอนเปนอยางมาก คาครองชีพ ความกาวหนาในหนาที่การงานเปนไปดวยความยากลําบาก ทําให
ครูที่ดี เกง มีการโยกยายไปอยูในหนวยงานอื่นหรือลาออกกอนเกษียณอายุราชการ การบริหารงานมีความซํ้าซอนไม
อํานวยใหบุคลากรกาวหนาในหนาที่การงาน เหตุผลดังกลาวหนาเช่ือถือไดวาครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอยางเปนระบบ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบานมาบตาพุด (2558) 
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซ่ึงนับวาจะเปนประโยชนและนาสนใจเพราะขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย สามารถนํามา
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ประยุกตในการเสริมแรงการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาและผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการบริหารเพื่อนํา
องคการไปสูความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 
 3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศพัทเฉพาะ 
 1. แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงผลักดันภายในของแตละบุคคลที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม
บางอยางที่เปนไปในทางบวก ซ่ึงสามารถสงผลใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและจะเกิด
ความพึงพอใจเม่ืองานนั้นไดผลประโยชนตอบแทน ผลตอบแทนนั้นอาจเปนทางวัตถุหรือทางจิตใจก็ได 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากความสามารถของผูบริหารและครู ในโรงเรียนบาน
มาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการทํางานจนบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา และสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
    1. การไดรับความสําเร็จงาน 
    2. ความยอมรับนับถือ 
    3. ลักษณะของงาน 
    4. ความรับผิดชอบ 
    5. ความกาวหนา 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
    1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
    2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก 
    3. ความสามารถในการปรับเปล่ียน 
และพัฒนาโรงเรียน 
    4. ความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน 
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เจตคติทางบวก สามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมรวมทั้งสามารถแกปญหาภายใน
โรงเรียนไดอยางดี พิจารณาจากผลที่เกิดจากความสามารถ 4 ประการ 
 3. ครู หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหปฏิบัติงานในหนาที่การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนบานมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 หมายถึง หนวยงานในกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึ งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กํากับดูแลโรงเรียนในจังหวัดระยอง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง อําเภอบาน
ฉางอําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง และอําเภอนิคมพัฒนามีโรงเรียน (รัฐบาล) ในสังกัด ทั้งส้ิน 115 โรงเรียน 1 
สาขา จําแนกขนาดโรงเรียนออกเปนโรงเรียนขยายโอกาส 30 โรงเรียน 1 สาขา (เปดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3) และโรงเรียนประถมศึกษา 85 โรงเรียน (เปดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6) 
แบงออกเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ 12 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 77 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดเล็ก 23 โรงเรียน   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี ้ไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้
  1. ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งส้ิน 75 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2559 ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) ได
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) จํานวน 63 คน จากนั้นทําการ
สุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) และการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
 วิธีการสุมกลุมตัวอยาง สุมจากครูผูสอนโดยจําแนกตามระดับช้ัน ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. แบงจํานวนประชากรตามระดับช้ัน คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชตารางคํานวณกลุมตัวอยางของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) จากจํานวนประชากรเปนครูผูสอน จํานวน 75 คน ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 63 คน ซ่ึงแบงเปน 4 ระดับ คือ ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษาปที่ 1-2 ครูประถมศึกษาปที่ 3-4 และครู
ประถมศึกษาปที่ 5-6  
 การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
  1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 
  2. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มีทั้งหมด 2 ตอนซ่ึงผูวิจัยไดนํา
เคร่ืองมือนี้จากงานวิจัยของ พนิดา จิระสถิตถาวร (2550) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนประภัสสร
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสิริวรรณ สังขตระกูล (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ มาปรับปรุงและพัฒนา  
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 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  
  1. ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดและหลักการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลขององคการจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศจากแหลงความรูตางๆ 
  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลขององคการ 
  3. แบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธและเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะไดพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อที่จะ
ไดนําขอมูลที่ไดรับการพิจารณาและขอเสนอแนะในดานตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามใหมีความสมบูรณและเหมาะสม ไดคา IOC คาเฉล่ียอยูระหวาง 0.8-1 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.15 
  4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวและไดรับความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการและกรรมการที่ควบคุมงานนิพนธไปทดสอบกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ 
แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจของแบบสอบถามเปนรายขอในแตละดาน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson product moment Correlation Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก ตอนที ่1 เทากับ 0.40-0.76 
และตอนที ่2 เทากับ 0.46–0.76 
  5. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาอัลฟา 
(Coefficient Alpha) Cronbach (1990) ไดคาอัลฟาของตอนที ่1 เทากับ 0.96 และ ตอนที ่2 เทากับ 0.95 
  6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเช่ือม่ันแลวนําไปสอบถามกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ย่ืนหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือ ถึง
ผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือเก็บขอมูล 
  2. นําแบบสอบถามจํานวน 75 ฉบับ ไปแจกใหครูในโรงเรียนบานมาบตาพุดที่เลือกสุมเปนกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองและไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 63 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 84 
 

สรปุผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 แรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 

ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน    
                         (n = 63) 

แรงจูงใจในการทํางานของครู Χ . S.D. แปลผล อันดับ 
1.  การไดรับความสําเร็จงาน 4.01 0.67 มาก 1 
2.  ความยอมรับนับถือ 3.70 0.77 มาก 4 
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แรงจูงใจในการทํางานของครู Χ . S.D. แปลผล อันดับ 
3.  ลักษณะของงาน 3.94 0.84 มาก 2 
4.  ความรับผิดชอบ 3.93 0.77 มาก 3 
5.  ความกาวหนา 3.24 1.13 ปานกลาง 5 

รวม 3.78 0.83 มาก - 
 
 ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 
 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

                  n = 63 
ประสิทธิผลของโรงเรียน Χ . S.D. แปลผล อันดับ 

1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3.94 0.90 มาก 4 
2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก 4.10 0.71 มาก 3 
3.  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน 4.23 0.71 มาก 1 
4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 4.11 0.77 มาก 2 

เฉล่ีย 4.10 0.75 มาก - 

 ตอนที่ 3 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 

ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 

ตัวแปร 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

r p r p r p r p r p 
X1 .60** .00 .36** .00 .48** .00 .51** .00 .58** .00 
X2 .53** .00 .59** .00 .59** .00 .63** .00 .69** .00 
X3 .62** .00 .39** .00 .56** .00 .60** .00 .64** .00 
X4 .70** .00 .50** .00 .58** .00 .63** .00 .71** .00 
X5 .64** .00 .45* .00 .53** .00 .60** .00 .65** .00 
X .73** .00 .54** .00 .64** .00 .70** .00 .77** .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี ้
  1. แรงจูงใจในการทํางานครูโรงเรียนบานมาบตาพุด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.78, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณารายดาน เรียงลําดับจาก
คาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ดานการไดรับความสําเร็จงาน ( Χ =4.01, S.D.= 0.67) และดานความกาวหนา 
( Χ =3.24, S.D.= 1.13) เม่ือพิจารณาแตละดาน สรุปไดดังนี ้
   1.1 ดานการไดรับความสําเร็จงาน โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ =4.09, S.D.= 0.67) 
เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ครูมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางานสําเร็จลุลวงไดดี ( Χ =4.33, S.D.= 0.67) และผูบริหารช่ืนชมตอผลการทํางานของทาน ( Χ =3.68, S.D.= 
0.69) 
   1.2 ดานความยอมรับนับถือ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ =3.70, S.D.= 0.77) เม่ือ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นนอกโรงเรียนช่ืนชมกับ
ผลงานของทาน ( Χ =3.89, S.D.= 0.76) และครูไดรับรางวัลจากการสงผลงานเขาประกวดในสถานที่ตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ ( Χ =3.22,S.D.= 1.02) 
   1.3 ดานลักษณะของงาน โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ =3.94, S.D.= 0.84) เม่ือ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ งานที่ทําใหครูไดเพิ่มพูนความรูใหมๆ ( Χ =4.24, 
S.D.= 0.62) และงานที่ทําต้ังแตตนจนสําเร็จทําใหทานไมเบื่อหนาย ( Χ =3.70, S.D.= 0.93) 
   1.4 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ =3.93,S.D.= 0.77) เม่ือ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ครูภูมิใจที่สามารถดูแลนักเรียนในช้ันไดอยางทั่วถึง
( Χ =4.32,S.D.= 0.69) และครูมีอิสระในการคิดแกปญหาและขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน ( Χ =3.57, 
S.D.= 0.95) 
   1.5 ดานความกาวหนา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.24, S.D.=1.13) เม่ือ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการ
เรียนการสอน ( Χ =3.97, S.D.=0.95) และครูมีโอกาสไดเขารับคัดเลือกใหไปดูงานในประเทศและตางประเทศ 
( Χ =2.49, S.D.=1.32) 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ =4.10, S.D.=0.75) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุด
ไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน ( Χ =4.23, S.D.=0.71) และความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง( Χ =3.94, S.D.=0.90)   
   2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( Χ =3.94, S.D.=0.80) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ การพัฒนา
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ส่ือการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ( Χ =4.37, S.D.=0.61)และในรอบปที่ผานมานักเรียนไดรับรางวัลดานวิชาการ
จากหนวยงานรัฐหรือเอกชนภายนอกโรงเรียน ( X =3.49, S.D.=1.13) 
   2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( Χ =4.10, S.D.=0.71) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ นักเรียนรูจัก
ประชาธิปไตยและเขาใจในระบบการเลือกต้ังผูแทนนักเรียน ( Χ =4.25, S.D.=0.74)และนักเรียนในโรงเรียนเคย
ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักเรียนตัวอยางที่มีความประพฤติดีในระดับตางๆ ( Χ =3.94, S.D.=0.76) 
   2.3 ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
( Χ =4.23, S.D.=0.71) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ ครูมีการปรับเปล่ียนให
เขากับสภาพแวดลอมในสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว( Χ =4.41, S.D.=0.64) และครูมีความเขาใจ
และสามารถปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลใหสามารถรองรับหลักสูตรใหม ( Χ =4.00, 
S.D.=0.74) 
   2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
( Χ =4.11, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ โรงเรียนสงเสริมใหครู-
บุคลากรเกิดความสามัคคีในโรงเรียน ( Χ =4.29,S.D.=0.94) และความสามารถของครูในการประสานความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ( Χ =3.84,S.D.=0.79) 
  3 แรงจูงใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในระดับมาก 0.77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
อภิปรายผล 
 1. แรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเ รียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน ทําใหครูพอใจงานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
โดยปฏิบัติงานดวยความทุมเทต้ังใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว 
ครูเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานครูมีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานตาม
ความคิดของตนเองและสงผลใหครูมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปและผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมให
ครูมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานในโรงเรียนตางๆ และเปดโอกาสใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน สงผลใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานดานสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ สังขตระกูล (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย 
พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ สุอังคะ (2553) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัย พบวา 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการสงเสริมใหครูมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรู จึงทําใหเด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม
วัตถุประสงค การจัดการเรียนการสอนของครูมีการสํารวจ ครูมีการจัดทําแผนการการจัดการเรียนการสอนลวงหนา
และสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดประสงคที่ต้ังไว มีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมอยูเสมอ มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากสถานการณจริง อีกทั้ง
ยังเปนการสอนใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูการเขาสังคม รูจักการยอมรับนับถือผูอื่น ผูบริหารและครูมีการประชุมทบทวน
เปาหมายและนโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ผูบริหารมีการ
พัฒนาโรงเรียนในดานการเรียนการสอน โดยไดรับความรวมมือจากทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียน 
เม่ือพิจารณาแตละดานสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ สุอังคะ 
(2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษา 
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย  
นาควิเชียร (2552) ศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษา พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 
 3. แรงจูงใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกันระดับสูงมากกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตา
พุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะแรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารให
ความสําคัญกับครูผูสอน โดยการใหทํางานตามความสามารถ ความถนัดของแตละบุคคล อีกทั้งยังมีการสงเสริมให
ครูไดแสวงหาความรูเพิ่มขึ้นอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวางนโยบายของโรงเรียน ซ่ึงทําใหครูมี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน จึงทํางานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน 
จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุดอยูในระดับที่สูงมาก กลาวคือ ถาแรงจูงใจในการทํางานของครูมี
สูงก็จะทําผลการทํางานของครูสูงไปดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแรงจูงใจในการทํางาน เปนตัวประกอบที่ชวยสรางให
เกิดแรงจูงใจหรือเกิดความพึงพอใจ ถือไดวาเปนเคร่ืองกอใหเกิดแรงจูงใจภายในที่จะชวยใหมุงไปยังผลการทํางานให
ไดผลดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย นาควิเชียร (2552) ศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษา 
พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สิริลักษณ สุอังคะ (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผล
การศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกันกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตา
พุดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ควรมีการสงเสริม ดังนี้ 
  1. แรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ควรมีการสงเสริมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
   1.1 ดานการไดรับความสําเร็จงาน  ผูบริหารโรงเรียนควรช่ืนชมผลงานของคุณครูเม่ือไดรับ
ความสําเร็จ 
   1.2 ดานความยอมรับนับถือ ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
   1.3 ดานลักษณะของงาน ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมการทํางานของครูใหครูเกิดการทํางาน
อยางมีความสุข 
   1.4 ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีอิสระ 
   1.5 ดานความกาวหนา ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการคัดเลือกใหไปดูงานใน
ประเทศและตางประเทศ 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง   
เขต 1 ควรมีการสงเสริมในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
   2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารโรงเรียนควร
สงเสริมใหครูสงเด็กนักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการจากหนวยงานรัฐหรือเอกชนภายนอกโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 
   2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริม
นักเรียนไดรับการคัดเลือกใหนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนนักเรียนตัวอยางที่มีความประพฤติดีในระดับตาง ๆ 
   2.3 ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครู
มีความเขา และสามารถปรับเปล่ียนการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล ใหสามารถรองรับหลักสูตรใหม 
   2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรนําความคิดเห็นที่
แตกตางของครูที่ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
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NBUE126: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL’S OPINION ON SCHOOL 
ADMINISTRATOR’S ADMINISTRATION OF WAT PAH KA CHAROEN WITTAYA 
SCHOOL, THE PHANAKORNSRI-AYUTTHAYA PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION 
 

ศรัญญู มหิงสพันธุ์ 1   ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา จ านวน 73 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา 3) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา และ 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่

ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับจากคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (  = 

4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( = 4.28, S.D.= 0.59) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (  = 

4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ( = 4.24, S.D.= 0.52) ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา 

( = 4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( = 4.16, S.D.= 0.64) 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
 This research aimed to study the opinion of teachers and educational personnel on 
administration of Wat Pah Ka Charoen Wittaya school administrator, Phanakornsri-ayutthaya Provincial 
Administration Organization, classified by gender and education level. The samples included 73 teachers 
and educational personnel from Wat Pah Ka Charoen Wittaya school. The questionnaire with a reliability 
of 0.97 includes 6 aspects: 1) education reform, 2) decentralize powers in educational administration, 3) 
educational standards and quality assurance, 4) educational personnel development, 5) resources and 
investment for education, and 6) technologies for education. The data were analyzed by frequency, 
percentage, average, Standard Deviation, and t-test.  
 The results revealed that 
  1. Overall, the teachers and educational personnel’s opinion on administrator’s 
administration of Wat Pah Ka Charoen Wittaya school, Phanakornsri-ayutthaya Provincial Administration 

Organization, was at a “high” level ( = 4.28, S.D. = 0.50), also found at high level in every aspect, as 

follows: technologies for education ( = 4.47, S.D.= 0.67), educational personnel development ( = 

4.28, S.D.= 0.59), educational standards and quality assurance ( = 4.28, S.D.= 0.57), education reform 

( = 4.24, S.D.= 0.52), decentralize powers in educational administration ( = 4.23, S.D.= 0.55), and 

resources and investment for education ( = 4.16, S.D.= 0.64), respectively. 
  2. Gender and education level had no influence on their opinion. 
 
Keywords: perspective, administration, the school administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาของไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอ การปฏิรูปการศึกษาใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จ ยังมีปัญหาทางด้านคุณภาพการศึกษาที่ยังต้องการ การปรับปรุง
แก้ไขอีกมาก โดยเฉพาะในด้านการปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษาและครู  อาจารย์ 
หลักสูตรและ กระบวนการเรียนการสอน และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้สรุปว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่พบว่าเหมือนกันในทุกระดับชั้น คือ ตัวแปร 
คุณลักษณะของครู แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีลักษณะที่ดีย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทางที่ดี
ด้วย และยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยคือความสามารถในการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร เชียงกูล. 
2553: 9)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 1 
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมาตรา 8 กล่าวว่า การจัดการศึกษา (1) ต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
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ส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรา 9 กล่าวว่า มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก (1) 
มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (4) มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้ งพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง และ (5) มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการบริการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 และ 42 ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่ งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ที่สอดคล้องเป้าหมายการจัดการศึกษาและ
เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด นอกจากนั้น
มาตรฐานท่ี 3 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 
5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 6 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร มาตรฐานที่ 
7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  และมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ประกอบกับสภาพจริงในปัจจุบัน 
จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนลดน้อยลงจากปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 155 คน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 150 คน และปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 147 คน ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน 6 ประเด็นส าคัญ 
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ (หมวด 4) การกระจายอ านาจในสถานศึกษา (หมวด 5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(หมวด 6) การพัฒนาบุคลากร (หมวด 7) การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา (หมวด 8) และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 9)  
 จากข้อมูลดังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศกึษา
ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความเป็นจริง เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนเจตคติของพ่อแม่
ผู้ปกครองให้ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศกึษาใกล้บ้านท่ีสุด เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของตน
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนจะได้มีโอกาสใกล้ชิดสถานศึกษาในชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของชุมชนตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านการตัดสินใจ ความรู้สึกและจิตวิญญาณ ท่ีมีต่อค าพูด การ
กระท าและอื่น ๆ ด้วยการแสดงออกทางการพูด การกระท า และอีกมากมาย โดยอาศัยความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 
 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุม
เนื้อหา 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนสร้างและค้นพบตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น เน้นการบูรณา การสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย 
ส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย ใช้การประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมุ่งเน้นให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อการบริหารสถานศึกษา 

1. ด้านการปฏิรูปการเรียนรู ้
2. ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

5. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

6. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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  2. ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้ที่มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ซึ่งท าหน้าที่
โดยตรงในการก ากบัและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ให้ด าเนินไปตามความต้องการและค่านิยมของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท าให้ครูและ
บุคลากรอื่นเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
ตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษา ให้ครูมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้โอกาส
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ใช้งบประมาณตามก าหนดในแผนโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และการกระจายอ านาจส่งผลต่อดีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  3. ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษาที่มีระบบชัดเจนและเป็นเรื่องส าคัญ บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งตรงตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ตรงตามสภาพจริง และน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. ด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ มีการก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน มีการจัดหาต ารา เอกาสาร
และส่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า สนับสนุนให้ครูมีการผลิตและใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้นวัตกรรมและส่ือประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครู 
  5. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการสรรหา
และบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและงบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับจาก ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา มีกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรจากภายนอก 
และมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมานของสถานศึกษา ให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เหมาะสม 
  6. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และพัฒนาระบบเครือข่าย ICT มีการอ านวยความสะดวก สร้างเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
 คร ูหมายถึง ข้าราชการครู ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ช่วยครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา ประกอบด้วย ครู 30 คน และบุคลากรทางการศึกษา 60 คน รวมจ านวน 90 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 73 คน เป็นชาย จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.90 เป็นหญิง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.80 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบวดัความพึงพอใจ ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.97 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) แบบสอบถามมีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.88 และมีค่าความ
เชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัด

ป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, 
S.D.= 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน  เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา (  =4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( =4.28, S.D.= 0.59) ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (  =4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ( =4.24, S.D.= 0.52) ด้านการ

กระจายอ านาจในสถานศึกษา ( =4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

( = 4.16, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
  1.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการปฎิรูปการศึกษา อยู่ใน
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ระดับมาก ( =4.24, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 

คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ( =4.48, S.D.= 0.69) 

และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย ( =4.08, S.D.= 
0.83) 
  1.2 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการกระจายอ านาจใน

สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =4.23, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษาใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

( =4.45, S.D.= 0.62) และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ สถานศึกษาให้โอกาสพ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

บริหารและจัดการศึกษา ( =4.14, S.D.= 0.80) 
  1.3 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 

คือ สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( =4.37, S.D.= 
0.68) และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ( =4.19, S.D.= 0.76) 
  1.4 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ใน

ระดับมาก ( =4.28, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 

สถานศึกษาสนับสนุนครูผลิตและใช้ส่ือในการเรียนการสอน ( =4.47, S.D.= 0.67) และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด 

คือ สถานศึกษาจัดหาต ารา เอกสารและส่ือให้ครูศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ( =4.16, S.D.= 0.83) 
  1.5 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =4.16, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มี

คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ( =4.32, S.D.= 
0.72)  และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชนและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ( =3.92, S.D.= 0.92) 
  1.6 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ซึ่งข้อ

ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอกับผู้เรียน ( =4.52, 
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S.D.= 0.67) และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุดคือ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ( =4.41, S.D.= 0.76) 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบ
ประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัด

ป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, 
S.D.= 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านเรียงตามอันดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( =4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( =4.28, 

S.D.= 0.59) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (  =4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ (  =4.24, 

S.D.= 0.52) ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา ( =4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา ( = 4.16, S.D.= 0.64) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้น
สังกัด คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากพอส าหรับการบริหารสถานศึกษา จึงท าให้ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญในด้านระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาน้อย และยังเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ให้
ความส าคัญในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก อาจจะบริหารสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาที่ทันยุคทันสมัยในการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ จึงให้ความส าคัญและสนับสนุนในด้านนี้เป็นอย่าง
มาก ซึ่งความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในอันดับ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก ในอันดับ 2 และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในอันดับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ(บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ(บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธันวา อ่วมมณี (2548) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ต้องการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาสมกบับริบทของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมผู้น าเทคโนโลยี 
เพื่อน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในด้านการบริหารงานโรงเรียน และด้านการเรียนการสอน โดยก าหนดลงใน
แผนพัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน สอดคล้องกับ เจตนิพิฐ บุญเพศ (2554) ได้
ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ เอกชัย เปี้ยอุ๊ด (2550: 7) กล่าวว่า การพัฒนาทัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนควรให้ความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ครูมีขวัญและก าลังใจใน
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การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการจูงใจให้ครูปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ธรินธร นามวรรณ (2548: 9) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งตอ่การบริหารโรงเรียน ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เสาะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงชองวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยู่เสมอย่อมท าให้ตนเอง
มีความก้าวหน้าและองค์การได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกๆ องค์การ 
สอดคล้องกับ สุดาวดี จตุรงควาณิช (2555) ได้ศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การ
ด าเนินการประเมินผลภายใน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การใช้ประโยชน์จากรายงานการประเมินตนเอง 
โดยรวมทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ไพสันต์ ศรีแป้ง (2550: 83) พบว่า การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดย
ผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย โดยรวมและรายด้านทุกด้านว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ จีรภา  
เพชรสงคราม (2554: 147) พบว่าครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศต่างกัน จ าแนกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง และระดับการศึกษาต่างกัน จ าแนกโดยวุฒิปริญญาตรีและวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชื่นชีวัน นีซัง (2552: ออนไลน์) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อ
ประสิทธผิลขององค์การ ในเขตอุตสาหกรรม 304 พาร์ค 7 ปราจีนบุรี จ าแนกตามเพศ พบว่ามีความคิดเห็นไม่ต่างกัน 
ยังสอดคล้องกับ ไพสันต์ ศรีแปง (2550: 83) ทีพ่บว่า ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้เราทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ด้านการกระจายอ านาจในสถานศึกษา 3) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และ
6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
  1. การปฏิรูปการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยและ
มุ่งเน้นให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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  2. การกระจายอ านาจในสถานศึกษา ควรเน้นสถานศึกษาให้โอกาสพ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสถานศึกษาควรติดตามประเมินผลทุกงานโครงการ
อย่างเป็นระบบให้มากยิ่งขึ้น 
  4. การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาควรจัดหาต ารา เอกสารและส่ือให้ครูศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และ
สถานศึกษาควรเสริมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครู 
  5. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร
จากผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
  6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารที่มีความแตกต่างของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน อาทิ
เช่น ประสบการณ์ท างาน ระดับวิทยฐานะ และสายงาน เป็นต้น 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีความแตกต่างของคุณลักษณะ
สถานศึกษาที่มีบริบทต่างกัน เช่น ขนาด ประเภท และสถานท่ีตั้ง เป็นต้น 
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NBUE127: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
TEACHERS' OPINION TOWARDS THE ADMINISTRATORS’ GOOD GOVERNANCE 
PRINCIPLE APPLICATION, SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6 
 

ภราดา แสงสว่าง 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ค าเพชร ภูริปริญญา 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และแนวทาง
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ านวน 344 
คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที 
(t-test) และค่าเอฟ (F test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมัธยมศึกษา  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในด้านหลักความ

คุ้มค่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.39) ส่วนในด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( = 4.06) 
  2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การ
ท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
  3. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร จะท าให้การบริหารงานนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะหลัก 
ธรรมาภิบาลยึดหลักการท างานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า น ามาใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารการปกครองที่ดีที่ทุกๆ ส่วนเห็นว่าเป็นส่ิงที่ดี
งาม เหมาะที่จะน ามาใช้ในการจัดการบริหารงาน ท าให้หน่วยงานน้ันสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 

ค าส าคัญ: การใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมัธยมศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the opinion of teachers on the good governance 
principle application of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 6, 
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and quidelines to the good governance principle approaches that suitable for schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 6. The samples were 344 teachers in schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 6 by simple random sampling. Questionnaire was used as a 
research tool which had a reliability of 0.87. Data were analyzed using computer program. The statistics 
used in this study were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and F test . 
 The results of research were: 
  1. Teachers’ opinions towards the administration applying good governance of secondary 

schools’ administrators were at high level ( = 4.19). Considering each factor, the researcher found that 

the opinions towards worthwhile principle were at the highest level ( = 4.39). and the opinions towards 

legal justice were at the lowest level ( = 4.06). 
  2. Gender and working experience had no influence on the teachers’ opinion. 
  3. The ways to develop the school administrators of secondary education school under 
the Secondary Educational Service Area Office 6 were the administrators use the administration applying 
the good governance, it  will make the administration success, because the good governance is the 
principle that holds the principle of legal justice, transparency, participation and worthwhile for the 
administration. The good governance is good and suitable for the administration. Moreover, it can 
develop the schools efficiently. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษาปัจจุบันมีความคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากได้ถูก
ก าหนดให้เป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ในรูป
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้สรุปไว้ว่าสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
นอกจากจะต้องด าเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีดังนี้ มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล มีความรับผิดชอบในงาน
วิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปในการบริหารสถานศึกษาและมีการตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะการ
ด าเนินงานรูปคณะกรรมการโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้มีส่วนร่วม 
 ในเรื่องนี้ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542: 31) ได้กล่าวว่าการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนา คือ 
จุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ท้ังนี้กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) มีฐานะเป็นนิติบุคคล การ
ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการ
บริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
และท้องถิ่น ดังนั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานในมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตาม
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เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ เกษม วัฒนชัย (254: 14) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน ในระบบใหม่นั้นจะ
ไม่ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน บริหารเองคนเดียวหมดทุกอย่าง ต้องให้ผู้แทนประชาชนมาเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสะท้อนความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะบุคคลที่ได้จาก
ผู้แทนประชาชนเข้ามาดูแลช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีอ านาจและความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานท่ัวไป ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ยึดหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นเครื่องมือ
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า หลักธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
 จากหลักธรรมาภิบาลท่ีกล่าวมานั้น ในการบริหารงานสถานศึกษาสามารถที่จะน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพได้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ก าหนดพันธกิจในข้อที่ 
3 ว่าส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นสากล และมี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมของ
องค์กร ว่ายึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ท างานเป็นทีม 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใช้เทคนิควิธีการบริหารสถานศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล ตามแผนกลยุทธ์ โดยต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล มีความรับผิดชอบในงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปในการบริหารสถานศึกษาและมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะการด าเนินงานรูปคณะกรรมการโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ มีส่วนร่วม 
 ส าหรับมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1–11.4 ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าและมีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความเป็นอยู่อย่างเพียงพอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน การบริหาร
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและสุดท้ายโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วตามแผนกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต้องบริหารสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กร ว่า ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามหลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือหลัก  
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความ
คุ้มค่า ในการบริหารวิชาการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานกิจการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามเพศ และ ประสบการณ์ท างาน 
  3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ความเชื่อ ความคิด
ความเข้าใจเฉพาะบุคคลโดยอาศัยพื้นประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารโดยใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

สถานภาพของครูผู้สอนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
มัธยมศึกษาเขต 6 
1. เพศ 
    -  ชาย 
    -  หญิง 
2. ประสบการณ์ท างาน 
    -  ต่ ากว่า 10 ปี 
    -  10 – 20 ปี 
    -  20 ปี ขึ้นไป 

ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักการ 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษาใน
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 6 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 
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  หลักนิติธรรม หมายถึง หลักกฎหมายที่เป็นการบริหารโดยใช้กฎหมาย ไม่ใช่บริหารตามอ าเภอใจของ
ผู้บริหารที่เป็นฝ่ายบริหารได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน และต้องได้รับการยินยอมจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่อาจกระท าการอย่างใดตามอ าเภอใจ  
  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นและเชื่อถือ ในความถูกต้องดีงาม การสนับสนุนการท างานให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ เสียสละ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
  หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันภายในโรงเรียนมีการปรับปรุงการ
ท างานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนของการตัดสินใจและการด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
  หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ได้แก่ การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา การท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจ าปี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานของสถานศึกษา 
  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญมีการยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
ด าเนินงาน สามารถชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงข้อเท็จจริง และพร้อมรับการตรวจสอบจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการบริหาร
จัดการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างรู้คุณค่าและด ารงทรัพยากรของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล และวิเคราะห์ตาม 6 
ลักษณะที่ส าคัญของธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักคุ้มค่า 
  2. สร้างแบบสอบถามของ สุพล เครือมโนรมย์ (2543) และน ามาปรับปรุงข้อค าถามให้ครอบคลุม
ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ 
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและความชัดเจนของภาษา  
  4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว เสนอขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้อง (Index of Congruence: 
IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Index Of Congruence)โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.50-1.00 
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  2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คนและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficeint)ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ0.87 
  3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุง
แก้ไขจัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผู้สอน  ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนตามเวลาได้แบบสอบถามตอบกลับและสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 344
คน สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
ประสบการณ์ท างาน 10–20 ปี 
 2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 หลักนิติธรรม (ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงาน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2.2 หลักคุณธรรม (หลักปฏิบัติในการท าส่ิงที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2.3 หลักความโปร่งใส (การสร้างความไว้วางใจของผู้บริหารต่อหน่วยงานและครูซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2.4 หลักความรับผิดชอบ (ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ) โดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2.5 หลักการมีส่วนร่วม (การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
ตัดสินใจในการบริหารงาน) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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  2.6 หลักความคุ้มค่า (การบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความประหยัดและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากเกือบทุก
ข้อยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 2 ข้อนี้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า 
  ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม
ด้านความโปร่งใสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านนิติธรรมด้านความรับผิดชอบด้านการมี
ส่วนร่วมด้านความคุ้มค่าไม่แตกต่าง 
  ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านหลักการมีส่วนร่วม
ส่วนด้านอื่นๆ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน 
 

 การเปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
                          (n = 344) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

  

ประสบการณ์ท างาน 
น้อยกวา่10 ปี 10–20 ปี มากกวา่ 20 ป ี

31.4 43.6 25.0 
น้อยกวา่10 ปี 31.4 -062 -0.58* -0.49* 
10–20 ปี 43.6 - 0.04 0.12 

มากกวา่ 20 ป ี 25.0 - - 0.09 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 น้อยกว่า 10-20 ปี และ 20 
ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  1. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีดังนี้ 
   1.1 หลักนิติธรรม  
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    ปัญหาอุปสรรค คือการท างานมีเส้นสายยังไม่มีมาตรฐานเดยีวกันไม่มีความยุติธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นยุติธรรม 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงานผู้บริหาร ต้องท างานอย่างมีความยุติธรรมเส้นสายยังไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดขึ้น 
   1.2 หลักคุณธรรม 
    ปัญหาอุปสรรคผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเท่าเทียมกันการบริหารยังขาดการอาศัยหลักคุณธรรมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่ องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวม 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาเท่าเทียมกันและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกการบริหารต้องอาศัยหลักคุณธรรมมาใช้ในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม 
   1.3 หลักความโปร่งใส 
    ปัญหาอุปสรรค การท างานยังไม่มคีวามชดัเจนไม่ความโปร่งใสและบางเรื่องไม่สามารถตรวจ
ตรวจสอบได้สอบได้มีการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ต้องท างานให้เปิดเผยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ต้องมีการ
พิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
   1.4 ของหลักความรับผิดชอบ 
    ปัญหาอุปสรรค มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถผู้บริหารไม่ใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและขาดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ควรที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับความสามารถผู้บริหารสถานศึกษาต้องใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
   1.5 หลักการมีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรคยังขาดความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรบุคลากรไม่
ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการการประชาพิจารณ์หรือการแสดงประชามติ 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อการ
สร้างสรรค์งานท่ีดีต่อไปต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการประชา
พิจารณ์หรือการแสดงประชามติ 
   1.6 หลักความคุ้มค่า 
    ปัญหาอุปสรรค ผู้บริหารไม่มีการท าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาการใช้วัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่าเท่าที่ควรมีการน าวัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
    ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าไม่ควรน าวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.19) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดี 
มีประสิทธิภาพท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะน ามา
อภิปรายดังนี้ 
  ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี ้
   หลักนิติธรรมจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อหลักนิติธรรมในระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึด
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้กฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบราชการเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษามีการ
ประกาศใช้ระเบียบและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้น
โดยรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักนิติธรรมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวยจังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมอืงบางกรวยในด้านนิติธรรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการบริหารตามหลักนิติธรรมมากทุกข้อแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเน้นความเป็นธรรมตามระเบียบของ
ทางราชการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของเทศบาลเคารพกฎระเบียบและกฎหมายการบริหารงานตามหลักนิติธรรมนี้ 
   หลักคุณธรรมจากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อหลักคุณธรรมในระดับมากที่มุ่งให้ความส าคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
การปฏิบัติหน้าที่มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมศีลธรรม
และจริยธรรมยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์การและประชาชนมีหลักการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตประหยัดใช้หลักความรู้หลักเหตุผลเกิดน า
ความรู้เป็นแรงผลักดันอีกทางจึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าโดยรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักคุณธรรมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มี
ความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจยัของกิตตพิงศ์ อุรพีพัฒศ์ (2555) ศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาล
กับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า 
หลักเกณฑ์ไม่ได้มีความแตกต่างในสาระส าคัญนัก โดยเฉพาะเรื่องหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
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ซื่อสัตย์สุจริต หลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และหลักความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความแตกต่าง
บ้างเล็กน้อยและยังสอดคล้องกบัผลงานวจิัยของเบญจวรรณ วันดีศรี (2546) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นธรรมาภิ
บาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรมและด้านนิติธรรมมีธรรมาภิบาลระดับสูง 
   หลักความโปร่งใสจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใชห้ลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อหลักความโปร่งใสในระดับมาก ที่มุ่งให้ความส าคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยมีระบบควบคุมภายในท่ีเข้มแข็ง 
มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดปฏิทินออกติดตามตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ท าให้
สถานศึกษาไม่ปิดบังข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้ จึงสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถือว่าโดยรวมความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
ในหลักความโปร่งใสทั้ง 6 งาน ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของธนิตา 
ฐิติภากร (2546) ที่วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาลต าบลอยู่ในระดับปานกลาง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล 1) การเปิดเผยข้อมูล 2) การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ 3) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก และ 4) การให้ประชาชน
ติดตามตรวจสอบการบริหารงาน ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรชัย นาทองไชย (2548) ที่วิจัยเรื่องสภาพการ
บริหารงานของคณะเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลธัญญา และประชาชนในเขตเทศบาล
ต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า คณะเทศมนตรีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่างพอใจเห็นด้วยที่คณะ
เทศมนตรีน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ในหลักความโปร่งใส มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 โดยติดประกาศประชุมชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว /เสียงตามสายและ
วารสาร 
   หลักความรับผิดชอบจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานต่างๆ มีกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณเป็นหลักในการบริหาร 
แสดงว่าผู้บริหารมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน ให้ความร่วมมือในการท างานที่ดี 
ท างานเป็นทีม มีการปลูกจิตส านึกให้มีความเอาใจใส่ต่องานท้ังบุคลากรและนักเรียน โดยเน้นให้ค านึงถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
ท างานตามที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งถือว่าโดยรวมความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักความโปร่งใสทั้ง 6 งาน ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของพระจริญจิรสุโภ (เมืองประทับ) ที่ศึกษา เรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลควร
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้บริการต่างๆ ด้วยความจริงใจ 
   หลักการมีส่วนร่วมจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อหลักการมีส่วนร่วมในระดับมากที่มุ่งให้ความส าคัญเรื่องการ
บริหารงานและกิจกรรมต่างๆ มีกรรมการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินงานร่วมชื่นชมในผลงานจึงส่งผลให้การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์วางแผนและร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดยทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนซึ่งถือว่า
โดยรวมความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักการมีส่วนร่วมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาผลงานวิจัยของเสนาะสภาพไทยได้ศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของ
นักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเสนาธิการทหารบกจะให้ความเห็นว่าการ
บริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มีความส าคัญอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า ด้านนิติธรรม และด้านคุณธรรม 
   หลักความคุ้มค่าจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้งบประมาณ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเป็นที่พอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีอ านาจปกครองดูแลบ ารุงรักษาใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษาและมีอิสระในการจัดการงบประมาณในส่วนที่ตั้งไว้  ส าหรับ
สถานศึกษาตามที่ได้รับการก าหนดวงเงินและมีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ในการดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งถือว่าโดยรวมความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักความคุ้มค่าทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ท าการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ
เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า เทศบาลต าบลบ้านฉาง มีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่มี
การเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกระบวน
การต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาพบว่า มีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
เข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของอรพินท์ สพโชคชัย ได้การศึกษาเรื่องศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลในระดับต าบลและหมู่บ้าน พบว่า 
เลือก อบต. ชมพูอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใช้กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. ซึ่งเลือกประยุกต์หลัก
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ธรรมาภิบาล 4 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า ส่วนอีก 2 หลัก คือ 
หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรมยังไม่ได้ด าเนินการเพราะเป็นเรื่องนามธรรม 
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NBUE128: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถม-
ศกึษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT OF NATURAL RESOURCES OF PRATHOMSUKSA 6 
STUDENT USING LEARNING TECHNIQUE STAD 
 
ธนากร  ประภัสสรางกูล * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และศึกษาความพึงพอใจตอการ
เรียนรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ อําเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ปการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 
จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
จํานวน 10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลความแตกตาง
โดยใชขนาดของผล (Effect Size) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 
STAD กอนเรียน คิดเปนรอยละ 48.89 และหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันตามเกณฑที่กําหนด  
(γ ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู เร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare a study of the Achievement of Natural 
Resources of Prathomsuksa 6 Students using Learning Technique-STAD, and study Satisfaction of 
Towards the Teaching of Natural Resources of Prathomsuksa 6 Student using Learning Technique-STAD. 
The study population, Prathomsuksa 6 Students in Chomchonwataocho school, Maumg Tad District, Tad 
Province, 18 persons using purposive sampling. The instrument using Learning Technique STAD 7 plan, 
the achievement test pretest-posttest 40 questions. and a questionnaire the Satisfaction of Students 
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Towards the Teaching of Natural Resources of using Learning Technique STAD, 10 questions. The 
analyses by Percent (p), mean (µ), Standard Deviation (σ) and the Effect Size (γ). 
 The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Natural Resources using 
Learning Technique STAD Pretest were 48.89% Posttest 78.61% 2) The Achievement of Natural 
Resources using Learning Technique-STAD pretest and posttest different criteria (γ ≥ .50) by were 
higher than before learning, and 3) The Student were Satisfaction of Towards the Teaching of Natural 
Resources using Learning Technique-STAD. Overall, the highest level. 
 
Keywords: Learning Technique STAD 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเปนแหลงตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานของชีวิต ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย ตลอดจนเปนแหลงพลังงาน วัตถุดิบที่สราง
รายไดใหกับประชาชน กิจกรรมหลักๆ ของมนุษยลวนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งส้ิน หากการดําเนินการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางฟุมเฟอย ใชอยางส้ินเปลืองโดยไมรูคุณคา โดยไมมีแผนการอนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูก็จะเส่ือมโทรมและหมดไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
ปญหาการแยงชิงทรัพยากรไดในอนาคต (ทิพวรรณ  ภูนาค. 2553: 1) ทั้งนี้หากรากฐานจิตใจมนุษยเองยังสามารถ
รักษาสมดุลระหวางการอนุรักษกับการนําไปใชประโยชนเอาไวใหม่ันคงอยูได ยอมมีทั้งการนําไปใชสนองความตองการ
ของมนุษย รวมกับความรูสึกรับผิดชอบที่พึงตองอนุรักษเอาไวเพื่อประโยชนในระยะยาวรวมกันอยางสมเหตุสมผล 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสภาวะที่สรางสมดุลซ่ึงมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากเง่ือนไขที่อยูในรากฐานจิตใจมนุษยเองอยางเปน
ธรรมชาติ แทนที่จะรูสึกขัดแยงจนกระทั่งมาถึงขั้นซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวามีการแยกขั้วระหวางการอนุรักษกับการนําใช
ประโยชน ทําใหเกิดความขัดแยงในสังคมรุนแรงมากขึ้น (ระพ ี สาคริก. 2545: 9) 
 ดังนั้น การศึกษาเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาทั้งสติปญญา เจตคติ คานิยม ทักษะและพฤติกรรม 
เพื่อใหประชากรโดยเฉพาะเยาวชนซ่ึงจะเติบโตไปในภายภาคหนาไดรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน จึงจําเปนตองไดเรียนรูในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดทัศนคติและคานิยม
ที่ถูกตองซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง อันจะกอใหเกิดพัฒนาการในระดับบุคคลไปสูชุมชน ชาติ และระหวางชาติ 
เปนพัฒนาการที่ยืนยาวไมแคปจจุบัน เปนพัฒนาการที่ไมใชเนนความเจริญเฉพาะทางเศรษฐกิจที่มักจะตักตวงแตตนทุน
ทางธรรมชาติ แตตองครอบคลุมทั้งดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม และระบบนิเวศ เปนสังคมที่ไมไดพัฒนาเฉพาะ
ความรู ยังพัฒนาทักษะทัศนคติ คานิยม พัฒนาจิตใจ (ทิพวรรณ  ภูนาค. 2553: 3) 
 แนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูใฝเรียนดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง (สุวิมล  วองวาณิช. 2546: 4-5) ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติให
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบตองเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา ซ่ึงนํามาสูการกําหนดโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงที่มีสาระ
การเรียนรู 8 กลุม และใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาเองตามกรอบของหลักสูตรที่กําหนดไว
เพื่อใหการจัดการศึกษาสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน และใหมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษานั้นๆ ในการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระไวอยางชัดเจนแลว และใหใชเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาที่แตละสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน 
 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆ ใน สาขาสังคมศาสตรมา
หลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอม
ศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา นอกจากนี้ยังเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริม
ศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนาความเปนพลเมืองดี ซ่ึงถือเปนความรับผิดชอบ
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู (ลัดดา  ศิลานอย. 2550: 1) 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถม-
ศึกษาปที่ 6 ในปที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมเฉล่ียรอยละ 70.48 
ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 75 ผูวิจัยจึงวิเคราะหสาระที่มีปญหามากที่สุด คือ สาระภูมิศาสตร โดยมี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 68.29 ตํ่ากวาทุกสาระ (โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ. 2558: 6) จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาว 
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีปญหาในการเรียนสาระภูมิศาสตร ดังนี้ 1) ไมมีความรูความเขาใจ (Knowledge) ในเนื้อหา
ภูมิศาสตร 2) ขาดกระบวนการ (Process) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหา 3) มีเจตคติ (Attitude) ที่ไมดี
ตอการเรียนภูมิศาสตร จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ดานผูสอน ผูสอนใชวิธีสอน
ที่ไมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหา จึงสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดแกปญหาและคนควา
หาความรูอยูในขั้นตํ่า 2) ดานเทคนิควิธี การจัดการเรียนการสอนสวนมากเปนการบรรยาย เนนความรูความจํา 3) ยึดครู
เปนศูนยกลาง เนนการใหความรูใหผูเรียนทองจําเปนสําคัญ และ 4) ดานกิจกรรมการเรียนรู ไมฝกการวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคาและการแกปญหา ทําใหนักเรียนมีความความรูไมย่ังยืน ไมรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองไมได 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เพื่อแกปญหาทั้งในเร่ืองความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 
 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนทฤษฎีที่เนนการใหผูเรียนชวยกันในการเรียนรูโดยมีการจัด
กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มีการวิเคราะหกระบวนการของกลุม และ
มีการแบงหนาที่รับผิดชอบงานรวมกัน การเรียนรูแบบรวมมือจัดเปนการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมเพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2551: 27) ไดใหแนวคิดวา 
การเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ไดรวมกัน
ทํางานกลุมดวยความต้ังใจและความเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสู
เปาหมายของงานได เปนการเรียนรูแบบกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน 
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ชวยกันเรียนรู เพื่อไปสูเปาหมายของกลุม ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังชวยสงเสริมใหนักเรียน
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม มีความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ซ่ึงสอคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล  วาลีประโคน 
(2557: 96) พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจที่มีตอการเรียน โดยใชเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ ใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอาเปรียบผูอื่น พัฒนาตนเอง และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาช้ันปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division) เปนกิจกรรม
การเรียนรูที่พัฒนารูปแบบมาจากการเรียนแบบ (Cooperative Learning) โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ 
ในการเรียนแตกตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 4-5 คน ครูจะเปนผูเลือกใชวิธีการสอนตามความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ หลังจากครูสอนเนื้อหาแลวแตละกลุมจะไดรับบัตรงาน เพื่อนําไปศึกษารวมมือกัน มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ซักถามภายในกลุมหรือระหวางกลุม ผูที่เขาใจแลวตองอธิบายใหความชวยเหลือสมาชิกที่ยังไมเขาใจ 
แตเวลาทดสอบตางคนตางสอบ การที่นักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียนไดนั้นจะขึ้นอยูกับความรวมมือชวยเหลือกัน
ของนักเรียนในกลุม ทั้งนี้เพราะคะแนนสอบสวนหนึ่งจะนํามาคิดเปนคะแนนเฉล่ียของทั้งกลุม ซ่ึงอาจกลาวไดวาสมาชิก
ในกลุมทุกคนจําเปนตองสนใจศึกษาคนควาเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) หมายถึง การจัดการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนทํางาน
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยนักเรียนภายในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน 
มีอัตราสวนในการจัดกลุม คือ 1: 2: 1 โดยพิจารณาคะแนนผลการเรียนรูสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 ซ่ึงนักเรียนภายในกลุมตองรวมมือการการทํางาน ชวยกันอธิบายให
สมาชิกทุกคนใหมีความรูความเขาใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู 6 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ประกอบดวย การแจงจุดประสงคการเรียนรูแจงคะแนนฐานของแตละบุคคล 
บอกเกณฑ รางวัลและทบทวนความรูเดิม 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ประกอบดวย การสอนเนื้อหาใหมของบทเรียนตอนักเรียนทั้งหองเรียนโดยครูผูสอน 
ซ่ึงครูผูสอนตองใชกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียน โดยใชส่ือการเรียนการสอนประกอบ
คําอธิบายของครูเพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียน 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุมยอย ซ่ึงแตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 คน ซ่ึงสมาชิกกลุมจะมีความแตกตางกัน
ในเร่ืองระดับความสามารถทางวิชาสังคมที่แตกตางกันคละกัน คือ ความสามารถทางวิชาสังคมสูง ปานกลาง และตํ่า 
ซ่ึงหนาที่สําคัญของกลุม คือ การเตรียมสมาชิกของกลุมใหสามารถทําแบบทดสอบไดดี กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูป 
การอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน 
  ขั้นที่ 4 การทดสอบยอย หลังจากเรียนไปแลวนักเรียนตองไดรับการทดสอบโดยครูทําการทดสอบวัด
ความเขาใจประมาณ 15-20 นาที และคะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา 
คะแนนกลุมสัมฤทธิ ์ซ่ึงในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 
  ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม ซ่ึงเปนคะแนนที่สอบไดกับคะแนนฐาน 
(Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียนซ่ึงนักเรียนจะทําไดหรือไมจะขึ้นอยูกับความขยัน
ที่เพิ่มขึ้นจากคร้ังกอนหรือไม นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุมหรืออาจจะไมไดเลยถาหากไดคะแนน
นอยกวาคะแนนฐาน แลวนําคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 
  ขั้นที่ 6 การยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและนําคะแนนพัฒนา
ของสมาชิกทุกคนมาเฉล่ีย เพื่อนําไปเทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรับรางวัลกลุมจะไดรับรางวัลเม่ือคะแนนถึง
เกณฑที่ครูกําหนดไว โดยมีรางวัลใหตามคะแนนกลุม ไดแก กลุมเกง กลุมเกงมาก และกลุมยอดเย่ียม โดยใชเกณฑ
การคิดคะแนนพัฒนาของกลุม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสราง
เคร่ืองมือวัดใหมีคุณภาพนั้น 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆ ของผูเรียนที่ได
จากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจาก
การทดสอบดวยวิธีการตางๆ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจําแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
STAD เร่ือง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 18 คน ซ่ึงวัดไดจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน จํานวน 40 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น 
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให
นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน 
จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือความรูสึกในทางบวกตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
STAD เร่ือง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
จํานวน 10 ขอ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ ตําบลอาวใหญ 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยจัดทําแผนกรจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
40 ขอ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
  4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา มี 3 ชนิด คือ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิค STAD เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD  
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมเนื้อหา 
2. ขั้นจัดทีม 
3. ขั้นการเรียนรู 
4. ขั้นทดสอบ 
5. ขั้นประเมินผล 
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   4.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 แผน 
   4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ 
   4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
  5. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 
   การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้
   5.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 คําอธิบาย
รายวิชา และเอกสารตําราเก่ียวกับการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5.2 วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระที่ 5 ภูมิศาสตร โดย
ผูวิจัยไดนําเนื้อหาจากสาระที ่5 ภูมิศาสตร ทําการวิเคราะหเปนเนื้อหายอย เพื่อกําหนดแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
    แผนที่ 1 แผนที่ที่ใชศึกษาลักษณะทางดานกายภาพ 
    แผนที่ 2 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
    แผนที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคตางๆ ของไทย 
    แผนที่ 4 ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม และแรธาตุ 
    แผนที่ 5 โลกและปรากฏการณทางธรรมชาติปรากฏการณโลกรอน น้ําขึน้-น้ําลง 
    แผนที่ 6 จันทรุปราคาและสุริยุปราคา 
    แผนที่ 7 การหมุนรอบและการเคล่ือนที่ของโลก การเกิดกลางวัน-กลางคืน 
   5.3 ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบ ดังนี้ สาระสําคัญ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 
   5.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง 
   5.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และใหคะแนะนําในสวนที่บกพรองของภาษาและเนื้อหา 
   5.6 สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาเก่ียวกับสาระสําคัญ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และการวัดประเมินผล เปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ 
    เหมาะสมมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5 
    เหมาะสมมาก ใหคะแนนเทากับ 4 
    เหมาะสมปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 
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    เหมาะสมนอย ใหคะแนนเทากับ 2 
    เหมาะสมนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1 
    เกณฑการตัดสินผลประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญตามเกณฑของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ 
     4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
     3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
     2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
     1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 
     1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 การดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ. 2538: 216) โดยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 40 ขอ 
   2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จํานวน 7 แผน ใชเวลา 14 ช่ัวโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดําเนินการสอนใน
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 และกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนแตกตางกันทํางานรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ กลุมละ 4-5 คน 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการทดลองทั้ง 7 แผน โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบกอนเรียน และสอบถามความพึงพอใจ 
   4. ตรวจใหคะแนนการทดสอบหลังเรียนและความพึงพอใจ เพื่อนําคะแนนไปวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติตอไป 
 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD โดยใชคารอยละ 
  2. วิเคราะหความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาตินักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD โดยใชขนาดของผล 
  3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยใช
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชขนาดของผล 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ในคร้ังนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD คิดเปนรอยละ 48.89 และหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน โดยมีคาขนาดของผลเทากับ 3.46 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่
กําหนด (γ ≥ .50) โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.75) 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้
  1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉล่ีย คิดเปน
รอยละ 48.89 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61 แสดงวา นักเรียนมีการความกาวหนาทาง
ผลการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะวา 
   1.1 การเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD สามารถสงเสริมทักษะทางสังคมใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียน
ในแตละกลุมยอยลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนทุกคน ดังที่ จันทรา  
ตันติพงศานุรักษ (2543: 37-38) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD เปนการพัฒนานักเรียนในดานวิชาการ 
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งเปนการเสริมทักษะทางสังคมใหกับนักเรียนใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข 
   1.2 การสอนภูมิศาสตร ไดเนนพฤติกรรมทั้งดานความรูความคิด ทักษะ ความสามารถและ
จิตสํานึก เชน ดานความรูความคิดตองสามารถสรุปหลักเกณฑปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรได ดานทักษะความสามารถ
เชิงทักษะในการใชแผนที่และเคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหมทางภูมิศาสตรได ดานจิตสํานึกตองเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม 
เปนตน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 
หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะวา 
   2.1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยไดจัดองคประกอบการเรียนรูพื้นที่สําคัญ 5 
องคประกอบ คือ 1) ความเก่ียวของสัมพันธกันของนักเรียนในทางบวก 2) การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวาง
การทํางานกลุม 3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 4) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุมยอย 5) กระบวนการกลุม ดังนั้น สมาชิกแตละคนตางมีความสัมพันธและตองพึ่งพาอาศัยกันและกันในการที่จะ
ชวยใหการดําเนินการกิจกรรมไปดวยดีและบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
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   2.2 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนการ
เรียนรูแบบรวมมือที่แบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุม เพื่อทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 4-5 คน 
โดยกําหนดสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนือ้หาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และใชเทคนิคการเสริมแรง เชน การใหรางวัล 
คําชมเชย เปนตน ดังนั้น สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จ
ของกลุมจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล  
วาลีประโคน (2557: 96) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนรูไดใชส่ือหลากหลายจูงใจ ใหนักเรียนมี
สวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้นักเรียนมีสวนในการเลือกเรียนตามความสนใจ มีโอกาสรวมกันต้ังวัตถุประสงค
ในการจัดทํากิจกรรมได เลือกวิธีแสวงหาความรูดวยวิธีที่ผูเรียนถนัดและสามารถคนหาคําตอบได จึงทําใหนักเรียนมี
สนุกสนาน พึงพอใจตอการเรียนการวิจัยคร้ังนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ มรินธร  เพ็งสวัสด์ิ (2553: 90) พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ควรมีการเสริมแรง และสรางแรงจูงใจบอยๆ คร้ัง เปนการกระตุน
ผูเรียน 
  2. ผูเรียนมีความแตกตางกัน ครูควรเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรูสูงขึ้น 
  3. ระยะเร่ิมแรกที่นําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาใช ครูผูสอนจะตองดูแลใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ทางสังคม สรางความเปนกันเอง ความคุนเคยและความไววางใจระหวางครูผูสอนกับนักเรียน และระหวางนักเรียนเอง 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกับเทคนิคแบบอื่นๆ 
  2. ควรเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
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NBUE129: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จงัหวัด
นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
ASTUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHEMATICS FORADDITION, SUBTRACTION, 
COMBINED MULTIPLICATION AND DIVISION FOR PRATHOMSUKSA III WITH LEARNING 
COGNITIVE GUIDED INSTRUCTION 
 
ดรัณภพ  สุวรรณโน 1   รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิคงเที่ยง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวย
การเรียนรูที่ 6 เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัด
นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน 22คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูแบบแนะใหรูคิด จํานวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติพื้นฐานและคาความแตกตางของคาเฉล่ีย 
(Mean difference) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป 
รอยละ 86.36 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ
54.10 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
 
Abstract 
 This research aims to study and compare student achievement. Mathematics for Addition, 
Subtraction, Combined Multiplications, and Division for prathomsuksa III of Prasertislam school, 
Nonthaburi Province by using an leaning Cognitive Guide Instruction second semester of academic year 
2559 the number of 22 students. The tools used in this research include lesson plans and cognitive guide 
instruction15 plan and test achievement mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications 
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and Division 30 items statistics used in data analysis included descriptive statistics and the difference of 
the average (Mean. difference) 
 The finding revealed that; 
 1. The research achievement Mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications 
and Division for prathomsuksa III of Prasertislam school, Nonthaburi Province. Using leaning Cognitive 
Guide Instruction students had passed the threshold level up to 86.36percent.  
 2. The achievement Mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications and 
Division for prathomsuksa III of Prasertislam school, Nonthaburi Province by using an leaning Cognitive 
Guide Instruction practice was after high school classes than before. 54.10percent. 
 
Keywords: The learning achievement, Cognitive Guide Instruction. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาและแขงขันกัน 
ในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงการ เปล่ียนแปลง
ตางๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษานับเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอการ พัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา เพื่อชวย
ใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูและ สติปญญาของตนใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ (ทิศนา  แขมมณี. 2542: 32) ประเทศจะตองเรงพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา เนื่องจากในสังคม
ปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถดานตางๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการ
แขงขัน ยืนหยัดอยูไดในสังคมโลกปจจุบันโดยเฉพาะ อยางย่ิงการศึกษาในดานคณิตศาสตรที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอ
การพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม มีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปนและสามารถ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545: 1) 
 สําหรับประเทศไทย ในระดับประถมศึกษาพบวาวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียของผูเรียน
ตํ่ากวาเกณฑ ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากตัวผูเรียนเอง คือ ผูเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไมได ขาดการคิดอยางมีเหตุผล
และการคิดอยางมีระบบและสภาพปญหาคุณภาพการสอนของผูสอน คือผูสอนขาดเทคนิคการสอน เทคนิคการสอน
ไมไดเอื้ออํานวยใหเกิดความคิดอยางมีเหตุผลและมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร ขาดการฝกทักษะใหกับ
ผูเรียน ทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตรคือทักษะการแกปญหา การแกปญหานั้นทําให
คณิตศาสตรมีความหมายมากกวา เปนเพียงกฎเกณฑและตัวเลข ทําใหผูเ รียนเกิดความเขาใจในคุณคาของ
คณิตศาสตรและนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการกับปญหาตางๆ ได กลาวไดวา การแกปญหานั้นเปนหัวใจของ
คณิตศาสตร ดังนั้น ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงไดมีการมุงพัฒนา ทักษะการแกปญหา
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ควบคูกัน ไป ผูเรียนจะเปนการแกปญหาที่ดีได ถาไดเรียนรูทักษะการแกปญหาที่หลากหลาย มีโอกาสไดรับการฝก
ทักษะ มีโอกาสไดแกปญหาดวยตนเอง ใชความคิดของตนเองในการแกปญหา (วรณัน  ขุนศรี. 2546: 9-12) 
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะ การ
แกปญหาเทาที่ควร เนื่องจาก ผูสอนจะเปนผูบอกวิธีการแกปญหาใหกับผูเรียนโดยใชตัวอยางประกอบ และผูเรียน
เปนเพียงผูปฏิบัติตามตัวอยางที่ครูบอกเทานั้น จึงทําใหผูเรียนขาดความคิดในการแกปญหาที่เปน ระบบ โดยผูสอน
ไมไดคํานึงถึงผูเรียนวาเขาใจหลักการแกปญหาและคิดคํานวณอยางแทจริงหรือไม ดังนั้น ผูเรียนจึงแกปญหาทาง
คณิตศาสตรโดยการเลียนแบบครูและเนื่องจากการใหเหตุผลของผูเรียนแตละคนไม เหมือนกัน การแกปญหาจึงมี
หลากหลาย ทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความหลากหลายของวิธีการ แกปญหา หรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบ
ของปญหาที่กําหนดจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนนั้นไมดี (สุภิญ  พิทักษศักดากร. 2540: 2) 
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนการสอนที่อยูบนพื้นฐานความคิดความเขาใจของนักเรียน โดย
เนนใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง มีครูเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนคิดอยางตอเนื่อง จนเกิดการ
เรียนรูในเนื้อหา ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ครูนําเสนอปญหาตามจุดประสงคและความมุงหมาย
ที่ต้ังไว 2) ครูจะชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา  
3) นักเรียนรายงานคําตอบและวิธการแกปญหาพรอมเหตุผล และ 4) นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายคําตอบการเรียน
การสอนโดยการสอนแบบแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) จึงเปนนวัตกรรมที่มุงเนนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหมวิธีการที่แตกตาง โดยครูจะเปนผูนําใหเกิดการ
อภิปรายโดยใชคําถาม ซ่ึงเหมาะแกการนํามาใชในการสอนวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี โดยใช
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดในการแกปญหาที่หลากหลาย มีโอกาส
นําเสนอแนวคิดของตนเองอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของวิชาคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปประโยชนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวา 
ผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรที่ดี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 
จังหวัดนนทบุรี หนวยการเรียนรูที ่6 การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 
จังหวัดนนทบุรี ระหวางกอนและหลังการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การสอนแบบแนะใหรูคิด หมายถึง การจัดการเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานการคิดตามความเขาใจของ
นักเรียนและเปนการสอนที่เนนการสรางความรูความเขาใจภายในตัวนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้น ดังตอไปนี ้
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  ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหา หมายถึง ขั้นที่ครูนําเสนอปญหาในขั้นตอนนี้ ผูนําเสนอปญหาตาม
วัตถุประสงค และความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน
กับนักเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ในการเลือกปญหาครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ และที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการ
แกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหขอมูลและปญหา หมายถึง ขั้นที่ครูชวยแนะนําใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา 
และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ให และชวย
แนะนําจนครูมีความเขาใจวานักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแกปญหานั้นนั้นได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระ
ในการแกปญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา หมายถึง ขั้นที่นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการ
แกปญหาหลังจากที่ผูนําเสนอปญหาและใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึง
วิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียนและในระหวางที่นักเรียนรายงาน
คําตอบนั้น ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา 
  ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบ หมายถึง ขั้นที่ครูและนักเรียนชวยกัน อภิปรายคําตอบ และวิธีการที่ใช
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการ และเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกัน อภิปราย ถึงคําตอบและ
วิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน หมายถึง ความสามารถ
ของผูเรียนในการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของผูเรียน ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบปรนัย 
มี4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ จากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 22 คน 
 
 

 

การสอนแบบแนะใหรูคิด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง บวก 
ลบ คูณ หารระคน 
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 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือทดลองเปนแผนการจัดการเรียนรูแบบแนะใหรูคิดเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 แผนในแตละแผนมีการจัดกิจกรรมประกอบดวยขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหาขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะหขอมูลและปญหาขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบใชเวลาเรียน
ทั้งหมด 15 ช่ัวโมง 
  เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.70 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และ 3) แบบประเมินใบงาน 
 วิธีการทดลอง 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตามขั้นตอนดังนี ้
   1. ทําการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปที ่3 โดยใชวิธีการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
   2. ทําการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก ลบ คูณหาร ระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตามขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพแลว จํานวน 30 ขอ ทดสอบกอนที่จะทําการทดลองในช่ัวโมงแรก เพื่อศึกษาความรูเดิมของนักเรียนแลวทํา
การเก็บขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลขั้นตอไป 
    2.2 ดําเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรูดวยแผนจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 15แผน รวม
ทั้งหมด 15 ช่ัวโมง 
    2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการดําเนินการทดลอง ทําการทดสอบหลัง
เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ซ่ึงเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวนําไปวิเคราะหหาความกาวหนาของคะแนนที่นักเรียนทําได
ตามวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนประเสริฐอิสลามจังหวัดนนทบุรีจากการสอนแบบแนะใหรูคิด มีการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ 
วัตถุประสงคของการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
   1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลามจังหวัดนนทบุรีจากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
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ตาราง 1 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ 
คูณ หารระคนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
จําแนกตามเกณฑการประเมิน 

 
คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ µ σ 
25-30 80-100 ดีมาก 11 50.00 26.82 1.78 
19-24 70-79 ดี 8 36.36 22.00 1.85 
13-18 60-69 นาพอใจ 3 13.64 17.00 1.00 
7-12 50-59 ปรับปรุง - - - - 
0-6 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ - - - - 

รวม 22 100   
 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากการสอนแบบแนะใหรูคิดมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 
25-30 คะแนนอยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 คาเฉล่ีย 26.82 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 19-24 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซ่ึงอยูในระดับดี มีจํานวน  
8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 คาเฉล่ีย 22.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 13-18 
คะแนนอยูในเกณฑ 60-69 ซ่ึงอยูในระดับนาพอใจ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 คาเฉล่ีย 17.00 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.00 
 
   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลามจังหวัดนนทบุรีกอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษา

ปที ่3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด N µ σ MD. รอยละ 

กอนเรียน 2 12 22   7.50 2.70 
16.23 54.10 หลังเรียน 16 30 22 23.73 3.92 

 
 จากตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด 
จํานวน 22 คน กอนเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 2 คะแนน คะแนนสูงสุด 12 คะแนน คาเฉล่ีย 7.50 และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 2.70 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนตํ่าสุด 16 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คาเฉล่ีย 
23.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
มีความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 16.23 คิดเปนรอยละ 54.10 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 
จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดนักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป 
รอยละ 86.36 ของนักเรียนทัง้หมดซ่ึงสูงกวาสมมติฐานที่ต้ังไว 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 
54.10 ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังนี้เปนไปตามกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยหลังจากการสอนแบบแนะใหรูคิดมีผลการวิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ที่ไดรับการสอนแบบแนะใหรูคิดนักเรียนผาน
เกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 86.36 ของนักเรียนทั้งหมดตรงตามสมมติฐานที่ไดต้ังไวผานเกณฑรอยละ 80 อาจ
เปนไปไดวา การจัดการเรียนรูแบบแนะใหรูคิดเปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนฝกการวิเคราะห
ขอมูลและปญหาจนมีความเขาใจในปญหา ตลอดจนการหาวิธีการแกไขปญหาและแกไขปญหาดวยตัวเองดวย
วิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงผลการทดลองในคร้ังนี้สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เวชฤทธิ ์ 
อังกนะภัทรขจร (2551) ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการ
ใหเหตุผลและการเช่ือมโยง โดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูลกับส่ิงแวดลอมศึกษา 
และศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล 
ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทํา
แบบทดสอบภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01 ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองที่
ระดับนัยสําคัญ .01 
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จํานวน 22 คน ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงกอนการจัดการ
สอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 7.50 คะแนน และภายหลังการจัดการสอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมี
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คะแนนเฉล่ีย 23.73 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนระดับดีมาก มี 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 คาเฉล่ีย 26.82 นักเรียน
ที่ไดระดับดี มี 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 คาเฉล่ีย 22.00 นักเรียนที่ไดระดับนาพอใจ มี 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 
คาเฉล่ีย 17.00 ตรงกับสมมติฐานที่ไดต้ังไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน  อุยปาอาจ (2551) ไดทําการ
วิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชแนวการจัดการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
  1. ผลการวิจัยคร้ังนี้ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และผูมีสวนเก่ียวของสามารถใชเปนแนวทางในการสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ไดโดยคํานึงถึงความแตกตางดานวัยและศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคลและมีความเขาใจถึงธรรมชาติของวิชานั้นๆ 
  2. ควรนําวิธีสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักเรียน
ไดอยางดีอีกดวย 
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NBUE130: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา 
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON SUFFICIENT ECONOMY OF 
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS LEARNING THROUGH CIPPA MODEL  
 
ณภัทร ต้นโพธ์ิ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 18 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.22 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด (  ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ
ซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study Prathomsuksa 5 students’ learning achievement on 
Sufficient Economy of Students learning through Cippa Model, and to find out their satisfaction with 
learning through the Cippa Model. The population included 18 Prathomsuksa 5 Students in Ponmaung school, 
Phana district, Amnatcharoen province. The instruments composed of 5 instructional plans using Cippa 

Model, the achievement test comprises 30 questions. and the students’ satisfaction with learning on the 
sufficient economy through the Cippa Model, comprises 10 questions. The data were analysed by 

percent , mean (µ), Standard Deviation (), and the Effect Size ( γ ). 
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 The findings of the study revealed as follows: 1) The learning achievement on Sufficient 
Economy of Prathomsuksa 5 Students through Cippa Model was 87.22 % which had their pretest 52.78 %. 2) 
The Prathomsuksa 5 students’ learning achievement on Sufficient Economy through the Cippa Model 

Learning was different from before learning according to the criteria ( ≥ .50) which was higher than before 
learning, and 3) The students were satisfied with learning on Sufficient Economy through the Cippa Model at  
the highest level. 
 
Keywords: Cippa Model Learning, Sufficient Economy 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมโลกที่มีการน าความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยการผลิตและพัฒนา เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ดังนั้น ส่ิงส าคัญในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร 
ดังที่ได้กล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ โดยเน้นด้านคุณธรรมน าความรู้ จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างเท่าทัน มีบทบาทในการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (ชลวษา ปิยะนฤพัทร. 2551: 1) 
 การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามที่ได้กล่าวมานั้น วิธีการหนึ่ง คือ การ
จัดการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมาตรา 24(2) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาด าเนินการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากบทบาทของการศึกษานั้นเป็นการเป็นการพัฒนาความสามารถทางความคิด (Cognitive Capability) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลวิธีในการคิด (Cognitive Strategies) และรู้จักแสวงหาข้อมูล ประมวลผล จัดระบบข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง เพราะหน้าที่หลักของการจัดการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนวิธีการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3) ซึ่งการพัฒนาสมอง 
และทักษะกระบวนการคิดเป็นส่ิงที่มีค่าที่สุด ที่สามารถจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด อันจะ
ส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมระยะยาว และสามารถน าความคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป(สุวิทย์ มูลค า. 2547: 4) 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกสังกัด ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 49.03 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ (50.67) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 
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11) และจากการศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ในปีการศึกษา 2556-2558 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 65.58, 
67.31, 63.52 ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน ด้านตัวผู้สอน คือ ครูใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเรียนและการแสดงความคิด ทักษะที่เกิดกับตัวผู้เรียนจึงมีเพียงทักษะด้าน
ความรู้ความจ า ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของจิราภรณ์ ศิริทวี (2541: 37) ที่กล่าวว่า ปัญหาของการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยตัวเอง เนื่องจากครู
แสดงบทบาทในฐานะผู้ป้อนวิชาความรู้ นักเรียนมีบทบาทเพียงผู้คอยรับความรู้เท่านั้น โดยที่ครูไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การตอบค าถามของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบจากเนื้อหาใน
บทเรียน ไม่ได้ใช้กระบวนการคิดในการตอบ ท าให้นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพราะ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทางปัญญา อารมณ์ และสังคม 
และยังได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเองและกระบวนการคิด ซึ่งความรู้เป็นส่ิงที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง 
อาศัยความพร้อมของผู้เรียน โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ จากการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การฝึกฝนทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับเนื้อหาความรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายด้วยตนเองและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การถ่ายโอนการเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้น 
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ ในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิป
ปา เพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาไปปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบททางการเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศ ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศ ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาการ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
โดยน าหลักการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 5 แนวคิดหลักมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการดังนี้ C (Construction 
of Knowledge) การให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง I (Interaction) การให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปล่ียน
เรียนรู้แก่กันและกัน P (Physical Participation) การให้นักเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด P 
(Process Learning) การให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน A (Application) การให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
ดังนี้  
  ขั้นท่ี 1 ขั้นผู้สอนส ารวจความรู้เดิม/ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่  
  ขั้นท่ี 2 ขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนก าหนดปัญหา  
  ขั้นท่ี 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นผู้เรียนสร้างความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการการคิด  
  ขั้นท่ี 5 ขั้นผู้เรียนน าเสนอและแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ  
  ขั้นท่ี 6 ขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงานและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้  
  ขั้นท่ี 7 ขั้น ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถในการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 คน ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อ 
การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จาก
การจดัการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา 
 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา มี 7 ขั้นตอน ดงันี ้
ขั้นท่ี 1 ขั้นผู้สอนส ารวจความรูเ้ดิม หรือความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม ่
ขั้นท่ี 2 ขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนก าหนดปัญหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่ 
ขั้นท่ี 4 ขั้นผู้เรียนสร้างความรู้โดยใช้ทกัษะกระบวนการคดิ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นผู้เรียนน าเสนอและแลกเปล่ียนความรู้ ความ
เข้าใจ 
ขั้นท่ี 6 ขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงาน และวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู ้
ขั้นท่ี 7 ขั้นผู้เรียนประยุกตใ์ชค้วามรู้ 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน  
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 18 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จ านวน 10 ข้อ  
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนที่ เป็น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยฝึกทักษะพื้นฐานของหลักการซิปปา และท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
  2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ 
จ านวน 5 แผน ใช้เวลาการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้เวลา
เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
  3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียนไปทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หลักการซิปปา  
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ค่าร้อยละ  
  2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ขนาดของผล(Effect 
Size) (Howell.1992: 284) 
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้

โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.22  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด (  ≥ .50) โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.22 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การ
จัดการเรียนรู้ได้ยึดแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ได้แก่ 1) การสรรค์สร้างความรู้ 2) กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบ
ร่วมมือ 3)ความพร้อมในการเรียนรู้ 4) การเรียนรู้กระบวนการ และ 5) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี. 2542: 
6-7) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาอย่างเข้าใจ เพื่อที่จะได้วิธีการสอนได้อย่าง
เต็มที่ เตรียมแหล่งการเรียนรู้ท้ังข้อมูลจากหนังสือเรียน วารสาร บทความจากอินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
และในขณะที่ผู้เรียนอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน ได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนพบปัญหา จะคอย
แนะน าความรู้ในแง่มุมใหม่ และมีการเสริมแรงสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน สร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด (  ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้น าหลักการซิปปามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนจะส ารวจความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนก่อนสอน ขั้น
ที่ 2 เป็นขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนก าหนดปัญหาในการเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นที่ 4 เป็นขั้นผู้เรียนสร้างความรู้โดยใช้ทักษะ
กระบวนการการคิด เพื่อเปิดมุมมองความคิดของผู้เรียน ขั้นที่ 5 เป็นขั้นผู้เรียนน าเสนอและแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ
กับเพื่อนกลุ่มอื่น ขั้นที่ 6 เป็นขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงานและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีการรวบรวม
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ข้อมูล ประมวลผลความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และในขั้นท่ี 7 ขั้น ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้จริง รวมถึงสามารถน าหลักการไปแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วย ดังที่ ทิศนา แขมณี (2548: 12) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ใหม่ และได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตนในการคิดกล่ันกรองข้อมูล ท าความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม เพื่อสร้างความหมายให้ข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง และจะช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกที่จะ
เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายความเข้าใจของตนได้ จึงเกิดความคงทนใน
ความรู้นั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรทิพย์ ลาพานิชย์ (2554: 98) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะกับนักเรียน เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนไดร่วมมือกันคิด ไดเคล่ือนไหวร่างกายท าให้ตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา และยัง
ฝึกให้นักเรียนน าเอาความรแูละทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณที่แตกต่างจากเดิม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกาญจนา กาบทอง (2552: 102) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 68.47 อยู่ที่ระดับค่อนข้างมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบซิปปานั้น ได้มีส่วนร่วมทางการเรียน ได้ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นขั้นตอน สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนที่สูงขึ้น   
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีผลต่อเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซปิปาสามารถสร้างความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนและ
เกิดความจ าระยะยาว ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และการตั้งประเด็นปัญหาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 3) มีการตั้งค าถาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่รู้จักการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ สามารถวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากมี
ส่วนร่วมในการเรียน และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น การช่วยเหลือกันในชั้น
เรียน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548: 17) ที่
กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหว ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของผู้เรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพร ธรรมจารึก (2558: 189) กาญจนา กาบทอง (2552: 102) และ
พรทิพย์ ลาพานิชย์ (2554: 98) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอน
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การฝึกหลายขั้นที่ตัวผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจหลักการ 
และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เข้าใจเป็นอย่างดี จึงจะสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ครูควรเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
  1. ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปใช้กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
  2. ควรศึกษาผลการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะทาง
สังคม 
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NBUE131: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวงัคชสารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH ACADEMIC ADMINISTRATION IN 
WANGKHODCHASARN SCHOOLS NETWORK FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT, 
THE PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
1 
 

จักรพงศ กองทรัพย 1   ดร. เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 95 คน โดยใชแบบวัดความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพวังคชสาร 4 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา มีคาความเช่ือม่ัน 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย พบวา  
  1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วังคชสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.79, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( Χ = 3.85, S.D. = 0.65) และดานที่
มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( Χ = 3.71, S.D. = 0.53) 
  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 This study aimed to find out teachers’ satisfaction with academic administration in 
Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development, the Phranakornsriayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1, classified by gender and education level. The samples included 95 
teachers teaching in Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development under the 
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jurisdiction of Phranakornsriayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. Instrument in the study 
was a questionraire on satisfaction with academic administration in 4 aspects: the development of the 
schools curriculum, guidance, the development of quality assurance and standards, and instructional 
management in schools, which had a reliability of 0.87. Statistics used in analyzing data were percentage, 
mean, Standard Deviation, and t-test. 
 The findings were as follows:  
  1. Overall teachers’ satisfaction with academic administration in Wangkhodchasarn 
Schools Network for Educational Development under the jurisdiction of Phranakornsriayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 was at a “high” level ( Χ = 3.79, S.D.=0.57). Considering each aspect 
found that every aspect was at a “high” level, the highest mean score aspect was instructional 
management in school ( Χ =3.85, S.D.=0.65). The lowest mean score aspect was the development of the 
school curriculum ( Χ = 3.71, S.D.=0.53).  
  2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction with 
academic administration. 
 
Keywords: Satisfaction, Academic administration 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ มาตรา 39 
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะตองดําเนินงานตางๆ ภายใตกรอบของอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายและการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ยอมแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนวา การบริหารงานทั้ง 4 ดาน ที่กระทรวงศึกษาธิการได
มอบอํานาจใหโรงเรียนบริหารเองโดยตรงนั้น งานวิชาการถือเปนงานที่สําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา  
ซ่ึงทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวม
ในการวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง งาน
วิชาการประกอบดวยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซ่ึงโรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรของตนเอง 
เรียกวาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นครูจะตองทําหนาที่ในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553: 9) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และ
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําป (SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนกระบวนการ วิธีการ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวบงช้ีถึงผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนสวนประกอบ
สําคัญสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหไดรับขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งในระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนสารสนเทศ
จากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปน
สารสนเทศ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) พบวา
โรงเ รียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 11 โรงเรียน โดยรวมมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติคอนขางตํ่า 
40.01 คะแนน และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตละโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 43.51 
คะแนน และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด เทากับ 34.28 คะแนน (http://www.niets.or.th) สืบคนเม่ือ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้
โรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จะนําผลการทดสอบในคร้ังนี้ใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยวิเคราะหผลการทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรูที่ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ หรือที่มีผลการทดสอบในเกณฑที่คอนขางตํ่า หาสาเหตุที่สงผลใหผลการทดสอบตํ่า เพื่อแกไข ปรับปรุง 
และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย นอกจากนี้โรงเรียนควรนําผลการทดสอบไป
ศึกษาหาสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า แลวนําไปกําหนดเปนแผนการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า พรอมทั้งพัฒนาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปพรอมกัน เพื่อใหผูเรียน
ทุกคนไดสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล  
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยพบวา โรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในบางกลุมสาระการเรียนรู 
ทางโรงเรียนตองรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาโรงเรียนในดานของการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จําแนกตาม เพศ และ 
ระดับการศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 120 คน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 95 คน ซ่ึงไดจากตารางกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกน ใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี ้
   1.1 เพศ 
    1.1.1 เพศชาย 
    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 ระดับการศึกษา 
    1.2.1 ปริญญาตรี 
    1.2.2. สูงกวาปริญญาตรี 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกดานจิตใจ หรือทัศนคติ ความชอบ ความพอใจ ของแตละบุคคลตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงแตละบุคคลมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ถาไดรับความประทับใจ รูสึกดี จะไดรับการตอบสนองใน
แงบวก 
 ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรูสึกดานจิตใจ หรือทัศนคติ ความชอบ ความ
พอใจ ของแตละบุคคลตอการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเปนหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหง  ซ่ึง
ประกอบดวย 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง มวลประสบการณความรูตางๆ ที่จัดใหผูเรียนทั้งใน
และนอกหองเรียน ซ่ึงมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน 
ไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
  2. การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รูจักสภาพแวดลอม
รอบตัว เพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงอยูในสังคมไดอยางถูกตองและมีความสุข และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
สูงสุดตามศักยภาพของแตละคนทุกๆ ดาน 
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  3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักอยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความม่ันใจใน
คุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา 
  4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่ถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก การจัดทําตารางสอน การจัดครูเขาสอน การแบงกลุมนักเรียน
ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกอันเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 กลุมพัฒนาคุณภาพการศกึษาวังคชสาร หมายถึง กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีจํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียน
จรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ โรงเรียนวัดบานชาง โรงเรียนบานกระทุมลาย โรงเรียนบานสราง (สําริต ภูเงินอนุสรณ) 
โรงเรียนบานบอตาโล โรงเรียนมุสลิมบํารุง โรงเรียนวัดหวยจระเข (เกตุอรามอุปถัมภ) และโรงเรียนวัดสุคันธาราม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายการวิจัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบงานการ
บริหารวิชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยังโรงเรียน ใหมีความอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมจากผูที่เก่ียวของ และจากที่ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 17 งาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 58) ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาจํานวน 4 งาน ซ่ึงเปน
งานที่สถานศึกษาปฏิบัติอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง ซ่ึงประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การ
แนะแนว 3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 4) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จํานวน 120 คน 

คุณลักษณะสวนบุคคลของครู ไดแก 
1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ระดับปริญญาตรี 
    2.2 ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร 4 ดาน  
1.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
2.  การแนะแนว  
3.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
4.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร ปการศึกษา 2559 จํานวน 
95 คน 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบวัดความพึงพอใจแบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้   
   ตอนที ่1 เปนคําถามที่เก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบวัดความพึงพอใจ แบงเปน 
2 ขอ ไดแก เพศ และระดับการศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
   ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
แบงเปน 4 ดาน ใหเลือกตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)   
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2. กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  3. สรางแบบวัดความพึงพอใจตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  4. นําแบบวัดความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
  5. นําแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน และหาคาความเที่ยงตรง 
(IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจ ปรากฏวาไดคา IOC เทากับ 0.87 
  6. นําแบบวัดความพึงพอใจนําไปทดลองใชกับครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาจุฬา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 30 คน 
  7. นําแบบวัดความพึงพอใจที่ไดรับกลับคืนมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน ปรากฏวาไดคาความ
เช่ือม่ัน เทากับ 0.97 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  2. นําแบบวัดความพึงพอใจไปดําเนินการเก็บขอมูลกับครูในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง  
  3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบวัดความพึงพอใจจากครูที่ตอบแบบวัดความพึงพอใจดวยตนเอง จํานวน 
100 ฉบับ เก็บกลับมาได จํานวน 95 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95 
  4. นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผูวิจัยไดใชสถิติ
ในการวิจัย ดังนี้ 
   1. คารอยละ (Percentage) 
   2. คาเฉล่ีย (Mean) 
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   3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   4. คาที (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 

 
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ Χ . S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  3.80 0.60 มาก 
2. การแนะแนว  4.05 0.61 มาก 
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา  

4.13 0.62 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3.96 0.59 มาก 
โดยรวม 3.98 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบวา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( Χ =3.79, S.D=0.57) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ( Χ =3.85, S.D=0.65) ดานที่มีคาเฉล่ียนอยสุด คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( Χ =3.71, 
S.D=0.53)  
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนกตามเพศ  
 

เพศ 
การบริหารงานวิชาการ 

Χ . S.D. t sig. 
ชาย  3.97 0.51 1.71 .10 
หญิง  3.75 0.51 

 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความพึงพอใจของ
ครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
การบริหารงานวิชาการ 

Χ . S.D. t sig. 
ระดับปริญญาตรี  3.80 0.53 0.56 .58 
ระดับสูงกวาปริญญาตรี  3.73 0.43 

 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบประเด็นที่นาสนใจ 
ผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคะแนนเฉล่ียมากสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานที่มี
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูบริหารใหเวลาสวนใหญ
สําหรับงานวิชาการ ใสใจในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน แสดงวาผูบริหารใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการเปนอันดับตนๆ นอกจากนี้อาจเปนไปไดวาผูบริหารมีการฝกอบรมงานดานวิชาการใหแกครู จึงมี
สวนใหความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา 
เช้ืออินทร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยแถลง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยแถลงวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุลัดดาวัลย อัฐนาค และอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน (2559: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก และมีปญหา
การบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพชร (2553: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เทอดชัย 
ไสยลักษณ และ ทองมวน นาเสง่ียม (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนมีความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกษิรา 
วาระรัมย (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีขอเสนอแนะ พบวา ดานการ
จัดการเรียนการสอน ควรใชหองเรียนหรือสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนแทนหองพิเศษ ควรจัดประกวดส่ือ นวัตกรรม
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดสงครูอบรมความรูเพื่อสอนแทน หรือบรรจุแตงต้ังครูกรณีพิเศษและขอ
อัตรากําลังนักศึกษาฝกสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน ควรสงเสริมนักเรียนใหศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
มากย่ิงขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณ และกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
ดานการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย 
   ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในดานที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีภาระงานมากจึงไมไดศึกษาหรือคนควาหาความรูดาน
หลักสูตรอยางเต็มที ่ 
  2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตาง 
   2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะ ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิยมภรณ เหล็กเพชร (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) อําเภอไพรบึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบวา ครูผูสอนเพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
   2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานวิชาการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิยมภรณ เหล็กเพชร (2556: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไพรบึง (กพศ.16) อําเภอไพรบึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบวา 
ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีหรือปริญญาตรี และครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1. ผูบริหารควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบใหมแกชุมชน 
เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

2685



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  2. ผูบริหารควรสรางความรู ความเขาใจใหแกผูปกครองใหมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ที่
เก่ียวของกับการแนะแนวและการสนับสนุนผูเรียน เพื่อใหผูปกครองทราบถึงบทบาทของตนเอง 
  3. ควรมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร เพื่อชวย
ใหผูบริหารสามารถติดตาม ใหความชวยเหลือในกรณีเกิดปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  1. ควรศึกษาเก่ียวกับการสงเสริมบทบาทของผูปกครองในการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการพัฒนาหลักสูตร 
  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนเอกชนกับ
กลุมโรงเรียนรัฐบาล 
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NBUE132: การศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา 
THE STUDY OF THE STANDARD RAMWONG ABILITY OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 
IN ANUBANPATUMRATCHAWONGSA SCHOOL ACCORDING TO THE APPLICATION OF 
MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY IN LEARNING MANAGEMENT 
 
เบญจวรรณ  อรุณชัย * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และเพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
อ านาจเจริญ จ านวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาในการร าวง
มาตรฐาน จ านวน 8 แผน แบบประเมินความสามารถในการร าวงมาตรฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราช
วงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐาน
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน 
  2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ: ร าวงมาตรฐาน, ทฤษฎีพหุปัญญา 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study of the Standard Ramwong ability of Prathomsuksa 6 
students in Anubanpatumratchawongsa school according to the application of multiple intelligences 
theory in learning management, and the study were satisfied of the Standard Ramwong ability of 
Prathomsuksa 6 students in Anubanpatumratchawongsa school according to the application of multiple 
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intelligences theory in learning management. The sample used in this study consisted of 31 
Prathomsuksa 6 students from studying in Anubanpatumratchawongsa School, under the Amnatcharoen 
Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year. The research tools 
constructed by the researcher were the learning management plan, the students of the Standard 
Ramwong ability performance test and questions on satisfied. The research analysis was performed in 
terms of percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 
 The results revealed that: 
  1. The Standard Ramwong ability of Prathomsuksa 6 students in Anubanpatumratchawongsa 
school according to the application of multiple intelligences theory in learning management, were overall 
in high level, while consideration in each aspect the study found that all aspects were also in high level.  
  2. The students were satisfied with their leaning at the highest level in every aspect. 
 
Keywords: Standard Ramwong, Multiple Intelligences Theory 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างมากเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติที่มีคุณค่าถือเป็นมรดกวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกับมรดกวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ภาษา การ 
แต่งกาย วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์คือประวัติ
ความเป็นมาของชาติบ้านเมือง สังคม ชุมชนและประวัติความเป็นมาของมนุษย์ในส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ด้วยเช่นกัน 
สังคม ชุมชน และมนุษย์มีวิวัฒนาการมาเช่นไร นาฏศิลป์ก็มีวิวัฒนาการตามมาเช่นนั้น (สมพงษ์  สิงหะพล. 2542: 
439) นับว่านาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งแห่งความเจริญของชาติ และนาฏศิลป์จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ต้องมีการอนุรักษ์
พัฒนาบ ารุงและส่งเสริมเพื่อสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังเพราะนาฏศิลป์ไทยเป็นส่ิงที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ชาติใด ก็
ตามที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโอกาสที่ชาติอืน่จะกลืนชาติกย็่อมเป็นไปได้ยาก จะเห็นได้ว่านาฏศิลป์ไทยเป็นส่ิงที่มี
ค่ายิ่ง เป็นของดีที่ควรจะสืบทอดเอาไว้และจะต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ (อาภรณ์ มนตรีศาสตร์. 2540: 456-
457) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการ
น าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 สาระ คือ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรีและสาระนาฏศิลป์ ส าหรับสาระที่ 3 
นาฏศิลป์ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ (มาตรฐาน ศ 3.1) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน (มาตรฐาน ศ 3.2) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2552: 2) 
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 จากสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาในสาระนาฏศิลป์ครูผู้สอนเน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้
ถ่ายทอดศิลปะอันอ่อนช้อยสวยงามทางนาฏศิลป์ให้ถูกต้องสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ในส่ิงอื่นๆ โดยความสามารถ และความแตกต่างของบุคคลในการเรียนรู้ท่าร าต่างๆ นั้น เป็นเรื่องง่ายส าหรับ
บางคน และเป็นเรื่องที่ยุ่งอย่างมากส าหรับคนที่ไม่มีทักษะด้านนี้เลย ครูผู้สอนควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมุ่งส่งเสริม และพัฒนาความสามารถหลายๆ ด้าน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ท าให้
เด็กไม่ฉลาด คิดไม่เป็นท างานไม่เป็น ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการท าเรื่องการเรียนรู้ ให้เป็นเรื่องสนุก และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่โดยใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น ครูผู้สอนควรหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาหลายๆ ด้าน เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อจะได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เหมาะกับบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง ท่าร าวงมาตรฐาน นั้น นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ปีการศึกษา 2557 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนท าได้ ร้อยละ 74.58 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา. 
2557: 26) และปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียน
ท าได้ ร้อยละ 75.68 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา. 2558: 29) ถือว่าเป็นปัญหาในการสอน
เป็นอย่างยิ่ง ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัด
กิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดแบบสร้างสรรค์ มีทักษะในการเรียนนาฏศิลป์ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
ปลูกฝังทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างานในรูป
กระบวนการกลุ่มและให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 14.4 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และข้อที่ 15.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้รับผิดชอบสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนและวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ 
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวันได้นั้น พบว่า ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีหนึ่งที่สามารถ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีกิจกรรมหลากหลาย 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถแต่ละด้าน ซึ่งทฤษฎีพหุปัญญาของ  การ์ดเนอร์  
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2541: 53-54; อ้างอิงมาจาก Gardner. 1997: 20-21) กล่าวว่าปัญญาคือ ความสามารถของ
มนุษย์ในการแก้ปัญหาซึ่งแต่ละคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญญาด้านภาษา 2) ปัญญาด้านการใช้เหตุผลและ
คณิตศาสตร์ 3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 5) ปัญญาด้านดนตรี 6) ปัญญา
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ปัญญาด้านตนหรือการเข้าใจตนเอง และ 8) ความสามารถด้านธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น กนกวรรณ จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่าร าวงมาตรฐานโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
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ความสามารถในการร าวงมาตรฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการร าวง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่าร าวงมาตรฐาน 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร กรองเห็น (2554)  
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนสาระนาฏศิลป์ น ากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลต่อไปได้ 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เพื่อศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวง
มาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้การร าวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  หมายถึง แนวการจัดการ
เรียนรู้โดยการน าสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์ และเพลงร าวงมาตรฐาน 5 เพลง 7 ท่าร า คือ 1) เพลงงามแสง
เดือน ท่าร าสอดสร้อยมาลา 2) เพลงชาวไทย ท่าร าชักแป้งผัดหน้า 3) เพลงคืนเดือนหงาย ท่าร าสอดสร้อยมาลาแปลง 
4) เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าร าพรมส่ีหน้า และท่ายูงฟ้อนหาง 5) เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าร าช้างประสานงาและ
จันทร์ทรงกลด มาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านการใช้เหตุผลและคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านการเคล่ือนไหวของร่างกาย ความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถ
ด้านสังคมความสามารถด้านความเข้าใจตนเองและความสามารถด้านธรรมชาติ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
 ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ทฤษฏีที่กล่าวถึงความสามารถของบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง เฉพาะด้านหรือ
หลายๆ ด้าน ที่แสดงออกถึงความสามารถ ความเก่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ผลของพฤติกรรมที่
แสดงออกมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ตามทฤษฎีของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ที่จ าแนกความ 
สามารถหรือสติปัญญา ของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษา 2) ความสามารถด้านตรรกะ 
3) ความสามารถด้านมิติ 4) ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 5) ความสามารถด้านดนตรี 6) ความ 
สามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ความสามารถด้านการรู้จักตนเอง และ 8) ความสามารถด้านธรรมชาติ 
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 ร าวงมาตรฐาน หมายถึง การละเล่นของชาวบ้านชนิดหนึ่ง เดิมเรียกว่า “ร าโทน” ต่อมากรมศิลปากรได้
ปรับปรุง โดยแต่งเนื้อร้องและท านอง ตลอดจนการน าท่าร าแม่บทของนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นมาตรฐานมาสอดแทรกไว้  
ก าหนดเป็นแบบแผนว่า ท่าร านี้ต้องใช้เพลงนี้เท่านั้น การร าวงผู้แสดงจะต้องร าเป็นคู่ๆ เดินไปตามวง จึงเรียกว่า  
“ร าวงมาตรฐาน” 
 ท่าร าวงมาตรฐาน หมายถึง ท่าร าที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้น ส าหรับใช้ร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ใชเ้พลงทั้งหมด 5 เพลง 7 ท่าร า ประกอบด้วย 1) เพลงงามแสงเดือน ท่าสอดสร้อยมาลา 2) เพลง
ชาวไทย ท่าชักแป้งผัดหน้า 3) เพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง 4) เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าพรมส่ีหน้า 
และ ท่ายูงฟ้อนหาง และ 5) เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงา และ ท่าจันทร์ทรงกลด 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
ในการร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบวัดความพึงพอใจ ภายหลัง
การทดสอบวัดความสามารถในการร าวงมาตรฐาน หลังเรียน 
 ความสามารถในการร าวงมาตรฐาน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุ
ปัญญาในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งวัดได้จากการประเมินการปฏิบัติท่าร าวง
มาตรฐานได้ถูกต้อง สวยงาม ตามหลักนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยาก
ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาในการร าวง
มาตรฐาน ประกอบดว้ย 8 แผน ได้แก ่
แผนท่ี 1 นาฏยศัพท ์
แผนท่ี 2 เพลงงามแสงเดือน ท่าร าสอดสร้อยมาลา 
แผนท่ี 3 เพลงชาวไทย ท่าร าชักแป้งผัดหน้า 
แผนท่ี 4 เพลงคืนเดอืนหงาย ท่าร าสอดสร้อยมาลาแปลง 
แผนท่ี 5 เพลงหญิงไทยใจงาม ทา่ร าพรหมสี่หน้ายูงฟ้อนหาง 
แผนท่ี 6 เพลงหญิงไทยใจงาม ทา่ร าพรหมสี่หน้ายูงฟ้อนหาง 
แผนท่ี 7เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงาจันทร์ทรงกลด 
แผนท่ี 8 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงาจันทร์ทรงกลด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถในการร าวง 
    มาตรฐาน 
2. ความพึงพอใจที่มตี่อการ 
    เรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู ้
    โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
    พหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 
3 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 8 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ านวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน จ านวน 8 แผน 
  2. แบบประเมินความสามารถในการร าวงมาตรฐาน 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวง
มาตรฐาน จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติการร าวงมาตรฐานก่อนเรียนโดยท าการประเมินทั้ง 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ  
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งใช้แบบประเมินความสามารถในการร าวงมาตรฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ได้ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว 
   2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน โดยใช้ขั้นตอนส าหรับใช้ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกริ่นน า 2) ขั้นประสบการณ์ 3) ขั้นสะท้อนความคิด 4) ขั้นทฤษฎี 5) ขั้นน าไปใช้ 
และ 6) ขั้นสรุป จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่
รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขั้นหลังการทดลอง หลังส้ินสุดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน แล้วท าการประเมินความสามารถในการปฏิบัติการร าวง
มาตรฐานหลังเรียน โดยท าการประเมินท้ัง 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
ซึ่งใช้แบบประเมินความสามารถในการร าวงมาตรฐาน แล้วน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน ไปสอบถามนักเรียน 
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 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

ปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
  2. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวง

มาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานอยู่ในระดับดี  ทั้ง 4 ด้าน 
ปรากฏผล ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ความสามารถในการร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 

จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
 

การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับบทเพลง 
และจังหวะของดนตร ี

n 
คะแนนเตม็ 

(4)   S.D. 
ล าดับ

ความสามารถ 
ล าดับที ่

1. การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับบทเพลง 
    และจังหวะดนตร ี 31 4 3.20 0.45 ดี 3 
2. แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ 31 4 2.80 0.84 ดี 4 
3. ความพร้อมเพรียงในการร า 31 4 3.40 0.55 ดี 1 
4. ความกล้าแสดงออก 31 4 3.40 0.55 ดี 1 

เฉล่ียรวม 31 4 3.20 0.54 ดี - 

 
 2. ความพึงพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐานของนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ปรากฏผล ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญาในการร าวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวม 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ด้านสาระการเรียนรู้ 4.94 0.20 มากที่สุด 1 
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.88 0.13 มากที่สุด 2 
3. ด้านสื่อการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ 4.70 0.27 มากที่สุด 4 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 4.85 0.17 มากที่สุด 3 

รวมเฉล่ีย 4.85 0.11 มากที่สุด - 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล 
ดังนี ้
 1. ความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาโดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้
เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
แต่ละคน ให้แสดงความสามารถในส่ิงที่ชอบและถนัดอย่างมีความสุข กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเช่นกิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน การร้องเพลง การร าวง การเขียนอธิบายท่าร าวง การวาดภาพ การนั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ กระตุ้นความสนใจ
และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งผลให้พหุปัญญาด้านการเคล่ือนไหว
ร่างกายพัฒนาขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานเพิ่มขึ้น และประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย กนกวรรณ  จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่าร า
วงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาค้นคว้า 
พบว่า ความสามารถในการร าวงมาตรฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เท่ากับ 0.6807 แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการร าวงมาตรฐานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.07 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร  กรองเห็น (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญามีความฉลาดทางอารมณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หงส์สุดา  ชายทวีป (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยประยุกตใ์ช้ทฤษฏีพหุปัญญากับการสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
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  2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการร าวงมาตรฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการ
สอนที่มีลักษณะบูรณาการที่ดี โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายมาผสมผสานกันสู่การจัดรูปแบบการสอนที่สัมพันธ์ 
สร้างความสนใจให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ มีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะบุคคล กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย กนกวรรณ  จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่าร าวง
มาตรฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่าร าวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้านของ
ผู้เรียน กิจกรรมบางอย่างนักเรียนไม่ชอบ ก็จะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ครูผู้สอนต้องคอยให้ก าลังใจ และควรจัด
ในรูปแบบกลุ่ม เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มคอยช่วยเหลือทางด้านความสามารถที่แตกต่าง 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางเนื้อหาอาจจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้ไม่ครบท้ัง 8 ด้าน ก็สามารถเลือกด้านที่เหมาะสมกับเนื้อหาไปใช้ในกิจกรรมก็ได้ โดยไม่ต้องจัดให้ครบ
ทั้ง 8 ด้าน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ให้สอดคล้องตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียน 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ช้ทฤษฎี
พหุปัญญากับรูปแบบการจัดกิจกรรมอื่นๆ 
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NBUE133: การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
A DEVELOPMENT OF THE PROGRAMMED INSTRUCTION ON DRAWING PAINTING 
COLORS OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 
 
ส้มโอ  บุญสมยา * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาด
ภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องการ
วาดภาพระบายสี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
จ านวน 1ห้องเรียน มีจ านวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี จ านวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
วาดภาพระบายสี จ านวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 92.67/88.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลัง
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, การวาดภาพระบายสี 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to develop the programmed instruction on drawing painting 
colors for Prathomsuksa 5 students with the standardized criteria of 80/80, and to compare the learning 
achievement on drawing painting colors of Prathomsuksa 5 students, between before and after using the 
programmed instruction. The sample used in this study consisted of 25 Prathomsuksa 5 students 
studying in Yasothonpittayakan School, under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 1, in 
the first semester of 2016 academic year. The sample was selected through cluster random sampling. 
The research tools constructed by the researcher were 10 sets of programmed instruction, 10 learning 
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management plans and a learning achievement test. The data analysis was performed in terms of 
percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test was used to test the hypothesis. 
 The results revealed that: 
  1. The programmed instruction on drawing painting colors for Prathomsuksa 5 students 
met the 80/80 provided criteria. 
  2. After using the programmed instruction, the learning achievement on drawing painting 
colors of Prathomsuksa 5 students was higher than before leaning at .01 level of significance. 
 
Keywords: Programmed Instruction, Drawing Painting Colors 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ
การจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและมาตรา 8 ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553: 5-6) ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3) 
 การพัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียดสามารถค้นพบศักยภาพ
ของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ด้วยการมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
ถึงวิธีการทางศลิปะ ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาวา่ผลงานศิลปะส่ือ
ความหมายกับตนเอง ค้นหาศักยภาพ ความมั่นใจส่วนตัว ฝึกการรับรู้ การสังเกตที่ละเอียดอ่อนอันน าไปสู่ความรัก 
เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและส่ิงรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะ
กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคมใน
บริบทของการสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่น พิจารณาว่าผู้คนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่องานศิลปะ ช่วยให้มีมุมมองและเข้าใจโลกทัศน์กวา้งไกล ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจมโนทัศน์ด้านอื่นๆ 
สะท้อนให้เห็นมุมมองของชีวิตสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา
ด้วยลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้
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แสดงออกอย่างอิสระท าให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ 
และเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสากล (กรมวิชาการ. 2546: 1-2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่ม
สาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1) 
 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์เท่าที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาในหลายด้าน 
ครูส่วนมาก พบปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อส่ือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะผลิตส่ือ ชั่วโมง
การสอนมากจนเกินไปท าให้ไม่มีเวลาสนใจอย่างอื่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และยังไม่เข้าใจวิธีสอน
แบบต่างๆ อย่างเพียงพอ ครูยังยึดการสอนเดิมคือการสอนแบบสาธิตให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตาม ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย (บรรจง  บุญการี. 2532: 43) นักเรียนส่วนมากมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนทัศนศิลป์ มีนักเรียน
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีสนใจเรียน โดยสาเหตุหน่ึงที่ท าให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน คือ เนื้อหาที่เรียนไม่ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมานั้นเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนและ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ (ธีระยุทธ วิเศษสังข์. 2549: 1) การจัดการศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน จึงได้ให้ความส าคัญกับส่ือการเรียนรู้มากขึ้น เพราะส่ือการเรียนรู้ คือตัวกลางที่จะช่วยให้น าความรู้จาก
การสอนหรือแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุข 
ดังนั้นครูต้องเลือกวิธีการสอนและส่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนโดยปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ และ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545: 31) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ก าหนดให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ (มาตรฐาน ศ 1.1) เน้นให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552: 2) และจากการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการ
วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนท าได้ ร้อยละ 75.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียน
ยโสธรวิทยาคาร. 2557: 24) ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 
นักเรียนท าได้ร้อยละ 76.50 ซึ่งก็ต่ ากว่าเกณฑ์ (โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร. 2558: 26) ถือว่าเป็นปัญหาในการสอนเป็น
อย่างยิ่ง ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดกิจกรรม
การสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดแบบสร้างสรรค์มีทักษะในการเรียนศลิปะ มีทักษะในการแก้ปัญหาปลูกฝังทักษะใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างานในรูปกระบวนการกลุ่ม
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 14.4 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และข้อที่ 15.5 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาพบว่า จากข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้
เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  อ านวยความสะดวกด้านส่ืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553: 58) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของผ่องศรี สมยา (2544: 7) ระบุ
ว่าวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้เนื้อหาคือการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เพื่อท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 92-93) ที่ว่า
บทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนรู้อย่างหน่ึงที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียนค าตอบ และเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการตอบค าถามหรือท าการทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2540: 
116) ได้กล่าวว่าบทเรียนส าเร็จรูป ท าให้ผู้เรียนสร้างค าตอบเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาแต่ละขั้นมีขนาด
ส้ันๆ และเป็นขั้นตอนเล็กๆ ช่วยให้ผู้เรียนตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง การเรียนทีละน้อย จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
และถ้าผู้เรียนตอบถูกจะท าให้เกิดก าลังใจ บทเรียนส าเร็จรูปจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาน ามาใช้เป็นส่ือการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมการเรียน และประเมินผลด้วยตนเองตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนให้สมบูรณ์  ได้เรียนเป็นขั้นตอนช่วยให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้  มีโอกาสแสวงหาความรู้ที่ ได้เรียน เป็นการสนองความแตกต่างในด้าน
ความสามารถของบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนส าเร็จรูปจะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การวาดภาพระบายสี จึงได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเนื้อหา
สาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกว่า กรอบ ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาค าอธิบาย และค าถามเสนอเนื้อหาอย่าง
ต่อเนื่องเรียงต่อกันไปตามล าดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายากโดยศึกษาไปทีละเรื่องตามล าดับ ให้ผู้เรียนได้คิดและ
ตอบค าถามพร้อมมีค าตอบเฉลยของค าถามนั้นๆ ให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ทันทีและเรียนจาก
การถามตอบน้ัน ผู้เรียนสามารถเขียนตอบเองได้เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ บทเรียน
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ส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบเลือกตอบถูก-ผิด และแบบที่ให้ผู้เรียนเขียนตอบเองโดยกรอบแรกจะให้ความรู้ 
กรอบต่อมาให้นักเรียนท ากิจกรรม กรอบต่อมาเฉลยกิจกรรมกรอบต่อๆ ไป ก็จะท าตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว และ
ประเมินผลด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน หลังจาก
เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปแต่ละเล่ม 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 การวาดภาพระบายสี หมายถึง การวาด เขียน ขูด ลาก ปาด ป้าย ด้วยเครื่องมือ ลงบนกระดาษ ผ้า ไม้ 
หรือวัสดุต่างๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดรูปร่างขึ้นมาได้แล้วระบายสี 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การวาดภาพระบายส ี
จ านวน 10 เล่ม ประกอบด้วย 
เล่มที่ 1 เส้นสีที่สร้างสรรค ์
เล่มที่ 2 แสงและเงา 
เล่มที่ 3 รูปร่าง 
เล่มที่ 4 รูปทรง 
เล่มที่ 5 พ้ืนผิวและพื้นที่วา่ง 
เล่มที่ 6 สีและการผสมส ี
เล่มที่ 7 วรรณะสี 
เล่มที่ 8 การออกแบบการจัดภาพ 
เล่มที่ 9 การวาดภาพจากธรรมชาติ 
เล่มที่ 10 การวาดภาพจากส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ 
    วาดภาพระบายส ี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพ 
    ระบายส ี
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วธิีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ยโสธรวิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวน
นักเรียนท้ังส้ิน 58 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน  
มีจ านวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 เล่ม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
10 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 1 บทเรียนส าเร็จรูป 
   1. น าบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นที่เรียน รวมทั้งให้ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนส าเร็จรูป 
   2. น าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
   3. น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจให้คะแนน มาหาค่าเฉล่ียโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย
3.51 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าบทเรียนส าเร็จรูปมีคุณภาพเหมาะสม ที่จะน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ
ต่อไป ปรากฏว่ามีคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00 โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.71 หมายความว่าอยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด 
   4. น าบทเรียนส าเร็จรูป ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อ าเภอ
เมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยท าการทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ 
   5. น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์เป็นบทเรียนฉบับจริง ก่อนน าไปใช้จริง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ านวน 28 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องของภาษา กิจกรรม
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และแนะน าในส่วนท่ียังบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
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   2. น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรค านึงถึงวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน เวลาใน 
การจัดกิจกรรมควรแบ่งให้เหมาะสม จึงน าไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ 
   3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดย
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
   4. น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจให้คะแนน มาหาค่าเฉล่ียโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย 
3.51 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ ปรากฏว่าได้คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 4.33 ถึง 
5.00 โดยมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.73 หมายความว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
   5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อ าเภอ
เมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยท าการทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียน
ส าเร็จรูป พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ 
   2. น าแบบทดสอบ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หรือเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3. หาผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อหรือแต่ละจุดประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วน า
ผลรวมมาหาค่าเฉล่ียเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบหรือเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร 
IOC โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือตรง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ใช้ ผลการประเมินปรากฏว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80-1.00 
   4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try-out) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธร
พิทยาคาร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) ค่าความยากง่ายรายข้อ (P) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ปรากฏว่า 
แบบทดสอบ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 ค่าความยากง่ายรายข้อ (P) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.79 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เท่ากับ 0.89 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-
test Design (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบก่อนเรียน
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กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 
   2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง การวาดภาพระบายสี จ านวน 10 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 
ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาด
ภาพระบายสี ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 น าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้

สถิตพิื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.67/88.44 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังจาก
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.67/88.44 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 92.67 และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 88.44 แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาด
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ภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี  ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบ และวิธีการที่เหมาะสม และได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
จากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  
ในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สามารถพัฒนาตนเองได้และมีความมั่นใจ นักเรียนท่ีเรียน
เก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้นจึงท าให้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
การวาดภาพระบายสี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภิรมย์ ภักดีเกียรติ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
89.21/90.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย สังเขป แสนจะบก (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งาน
เกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 83.95/83.79 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ทะวิลา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.33/89.49 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปณิตา ทางทอง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
ส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 จ านวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงผกา ผายนินทา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 
12 ชุด เวลาทดลองใช้บทเรียน 14 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลัง
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เช่น หลักการเสริมแรง หลักการตอบสนอง หลักการแห่งการพอใจ 

2706



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เนื้อหาที่เสนอให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้น้ัน จะเสนอเป็นขั้นๆ ที่เรียกว่า กรอบหรือเฟรม โดยที่เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น
หลายๆ กรอบ แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามล าดับ เริ่มจากส่ิงที่ง่ายไปหาส่ิงที่ยาก  
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนชอบและสนใจ เรียนเนื้อหาทีละน้อย มีค าถามให้ผู้เรียนได้คิด และตอบ
ค าถามพร้อมเฉลยให้ทราบทันที เป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียน เป็นแรงจูงใจในการเรียนได้อย่างดี และผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์ ภักดีเกียรติ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง คุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สังเขป  แสนจะบก (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา  
ทางทอง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พวงผกา  ผายนินทา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูผู้สอนสามารถน าบทเรียนส าเร็จรูปท่ีผู้วิจยัพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะในชั่วโมงปกติ หรือใช้สอนซ่อมเสริมได้ทันที เพราะบทเรียนส าเร็จรูปได้ผ่านการหาคุณภาพ
เรียบร้อยแล้ว 
  2. ในการน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้องศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสอนสาระการเรียนรู้ก่อนแล้วให้นักเรียนท าบทเรียนส าเร็จรูป ขณะที่นักเรียนท าบทเรียนส าเร็จรูป ครูต้อง
คอยดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนท าบทเรียนส าเร็จรูปเสร็จ และท า
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แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันทีท่ีพบ เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปในสาระการเรียนรู้อื่นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ในสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป  และ
วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ ในระดับชั้นอื่นๆ 
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NBUE134: การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องอริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
A DEVELOPMENT OF PROGRAMMED INSTRUCTION ON THE FOUR NOBLE TRUTHS 
FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 
 

ธนัทภัทร บุญหาญ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์ อ าเภอเลิง-
นกทา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 28 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 11 เล่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 11 เล่ม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายหลังจากการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, อริยสัจ 4 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to develop programmed instruction on the Four Noble Truths 
for Mathayomsuksa 1 students according to 80/80 criterion, and to compare the students’ learning 
achievement between before and after learning through the programmed instruction. The experimental 
group used in this study consisted 28 Mathayomsuksa 1 students from Kudkorkankoksamrannonsawan 
School, the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2, in the first semester of 2016 academic 
year. The research tools constructed by the researcher were 11 sets of programmed instruction, 11 sets 
of learning management plan, and learning achievement test which had a reliability of 0.96. The data 
were analyzed in terms of percentage, mean, Standard Deviation, and Wilcoxon Signed-Ranks Test. 
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 The results revealed that 
  1. The developed programmed instruction on the Four Noble Truths for Mathayomsuksa 1 
students had an efficiency of 86.61/85.55 which corresponds to 80/80 provided criterion. 
  2. The students’ learning achievement on the Four Noble Truths learning through the 
programmed instruction was higher than before learning at .05 level of significance. 
 
Keywords: Programmed instruction, the Four Noble Truths 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์. 2546: 31) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญ
ทั้งความรู้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 20) และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552: 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม
เหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 
32) และจากการด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและสานต่อ สรุปว่าด้านการพัฒนาผู้เรียน/สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65 จากสถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียน พบว่า สัมฤทธิ์ผลในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา  
มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ 50 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 5) 
 จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผ่านมานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนั้นผลสัมฤทธิ์ในมาตรฐานนี้ต่ า
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ได้ร้อยละ 73.58 ซึ่งเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้คือร้อยละ 80 (โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์. 2558: 
34) และจากผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554: 
43) ที่ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนยังมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหา พบว่า จาก
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้
สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอ านวยความ
สะดวกด้านส่ืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ตรง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  2548: 53) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของผ่องศรี สมยา (2544: 7) ระบุว่าวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
เกิดการเรียนรู้ได้เนื้อหา คือการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจส่งผลให้ การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบุญชมศรีสะอาด (2545: 92-93) ที่ว่าบทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียน
ค าตอบ และเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการตอบค าถามหรือ
ท าการทดสอบด้วยตนเอง  
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของปัญหา จึงได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์ อ าเภอเลิงนกทา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อในการด าเนิน
ชีวิต และแก้ปัญหาตามวิถีวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1  
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           ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง อริยสัจ 4 หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้า
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกว่า กรอบ หรือ เฟรม ในแต่ละกรอบ
จะมีเนื้อหาค าอธิบาย และค าถามเสนอเกี่ยวกับความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 
เป็นการน าเสนอต่อเนื่องเรียงต่อกันไปตามล าดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายาก โดยศึกษาไปทีละเรื่องตามล าดับ ให้
ผู้เรียนได้คิดและตอบค าถามพร้อมมีค าตอบเฉลยของค าถามนั้นๆ ให้ทราบเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้
ทันที และเรียนจากการถามตอบน้ัน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากแบบทดสอบย่อยหลังจากเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อริยสัจ 4 หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
อริยสัจ 4 ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์ อ าเภอเลิงนกทา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดจ านวน 28 คน 
 

- บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 จ านวน 11 
เล่ม ประกอบด้วย 
    - เล่มที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอริยสัจ 4 
    - เล่มที่ 2 ขันธ์ 5 
    - เล่มที่ 3 หลักกรรม  
    - เล่มที่ 4 อบายมุข 6 
    - เล่มที่ 5 สุข 2 
    - เล่มที่ 6 คิหิสุข 
    - เล่มที่ 7 ไตรสิกขา 
    - เล่มที่ 8 กรรมฐาน 2 
    - เล่มที่ 9 ปธาน 4 
    - เล่มที่ 10 โกศล 3 
    - เล่มที่ 11 มงคล 38  

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง อริยสัจ 4 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 11 เล่ม 

  2. แผนการจัดการเรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 11 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการชีแ้จงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบก่อนเรียนกับ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง อริยสัจ 4 จ านวน 11 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 ชั่วโมง ตั้งแต่
วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขัน้หลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 
ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 น าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้

สถิตพิื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังตาราง 1-2 
 
 
 

2714



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

การทดสอบ คะแนนเตม็ ร้อยละ µ  
ก่อนการเรียน 40 39.22 15.69 1.53 
หลังการเรยีน 40 85.55 34.22 1.98 

 
ตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

คะแนน คะแนนเตม็ µ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเฉล่ีย 
-  คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบย่อยหลัง
เรียนบทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 11 เล่ม 

10 8.66 86.61 

-  คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน 

40 34.22 85.55 

 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายหลังจากการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อน

เรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  
 

การทดสอบ N µ  p-value 
ก่อนเรียน 28 15.69 1.53  

    .000 
หลังเรียน 28 34.22 1.98  

 = .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองอริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

ส าเร็จรูปทั้ง 11 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.61 และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
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เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 85.55 แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบและวิธีการที่
เหมาะสมและได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 
ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  อริยสัจ 4 สามารถพัฒนาตนเองได้และมี
ความมั่นใจนักเรียนท่ีเรียนเก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อยา่งรวดเร็ว และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้นจึงท าให้
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ้อมใจ จันทร์จ าลอง (2554: บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง คือ เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.64/89.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรมย์ 
ภักดีเกียรติ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ 89.21/90.35 ซึ่งเป็นไปตาม 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยสังเขป แสนจะบก (2555: บทคัดย่อ) 
ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 
83.95/83.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาริสา พูลเกษม (2556: บทคัดย่อ) ที่
พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06/85.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทะวิลา (2557: บทคัดย่อ) ที่พัฒนาบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ปะถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 90.33/89.49 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา ทางทอง (2557: บทคัดย่อ) ทีพ่ัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป สาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงผกา ผายนินทา (2557: บทคัดย่อ) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 12 ชุด เวลาทดลองใช้บทเรียน 14 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/83.08 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่วางไว้  
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายหลังจากการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน และผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภากูล ลิไธสง (2556: บทคัดย่อ)  
ทีพ่ัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ TAI ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูป แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้เทคนิค TAI เฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่า
ร้อยละ 30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทะวิลา (2557: บทคัดย่อ) 
ทีพ่ัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ท่าเรือ อ าเภอสตึก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ก่อนใช้บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงแต่ละเล่ม ครูผู้สอนและนักเรียนต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องเน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้กับนักเรียน  และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้การเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ก่อนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ครูควรทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียนก่อนว่า 
นักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการน ารูปแบบการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ใน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป  และ
วิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ 
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NBUE135: การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
THE DEVELOPMENT OF PROGRAMMED INSTRUCTION ON COMMUNICATIVE ENGLISH 
IN DAILY LIFE FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 
 
พรประภา  กันตะนิตร์ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 หลังการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) development the programmed instruction on 
Communicative English in daily life for Prathomsuksa 6 students according to 75/75 criterion, and 2) 
compare the students’ learning achievement between before and after using the programmed instruction. 
The samples used in this study were 30 Prathomsuksa 6 students of Raisisuk School, under the 
Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year. The 
research tools developed by the researcher included 10 programmed instructions, 10 instructional plans, 
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and learning achievement test. The research analysis was performed in terms of percentage, mean, 
Standard Deviation, and t-test. 
 The results revealed that 
 1. The efficiency of the programmed instruction on communicative English in daily life was 
88.44/88.28, which was responding to the provided criterion. 
 2. The students’ learning achievement after learning through the programmed instruction on 
communicative English in daily life was higher than before at .01 level of significance. 
 
Keywords: Programmed Instruction, Communicative English in Daily Life 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมอง
ของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรี และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด  สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้รวมทั้ง
เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐานซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษา - 
ต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสารได้ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน ต 1.1) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล (มาตรฐาน ต 1.2) เน้นให้ผู้เรียน
เข้าใจมีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น อย่าง มี
ประสิทธิภาพ (มาตรฐาน ต 1.3) เน้นให้ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน และสาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (มาตรฐาน ต 3.1) 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน และจากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ท่ีผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ร้อยละ 75 นักเรียนท าได้ร้อยละ 57.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ( โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก. 2558: 27) และจากผลการ
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ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554: 49) ที่ว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนยังมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน 
 จากปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรียนให้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหา พบว่า จาก
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอ านวยความ
สะดวกด้านส่ืออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ตรง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: 50) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่องศรี  สมยา (2544: 7) ระบุว่า วิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และเกิดการเรียนรู้คือ การใช้บทเรียนส าเร็จรูป เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 92-93) ท่ีว่าบทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียน
ค าตอบ และเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการตอบค าถามหรือ
ท าการทดสอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับ กีรตยา  ค าภูเงิน (2548: 17) ได้กล่าวว่า บทเรียนส าเร็จรูป เป็นบทเรียนที่
ล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก โดยเสนอในรูปของกรอบหรือเฟรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด
และความสามารถของผู้เรียนแต่ละกรอบ มีความเกี่ยวเนื่องกันตามล าดับก่อนหลัง และสอดคล้องกับ วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์ (2545: 172-173) กล่าวถึง บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programmed) เป็นบทเรียนส าเร็จรูป
ที่เนื้อหาจะถูกเรียงเป็นกรอบตามล าดับจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนจากกรอบแรกและเรี ยงล าดับ
จนกระทั่งถึงกรอบสุดท้าย ซึ่งกรอบแรกจะเป็นพื้นฐานของกรอบถัดๆ มีค าถามและค าเฉลยก ากับไว้ด้วยแล้วตอบ
ค าถามอีกครั้งเมื่อตอบถูกก็จะเรียนในกรอบต่อไป ท าให้นักเรียนมีความสุข และสนใจต่ อการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า บทเรียนส าเร็จรูปจะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ ซึ่งเป็นบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะสัมพันธ์
เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
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1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
    เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน 
    ชีวิตประจ าวัน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ 
    ส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 10 เล่ม ประกอบด้วย 
1. เล่มที่ 1 My body 
2. เล่มที่ 2 Me and my family 
3. เล่มที่ 3 My clothes 
4. เล่มที่ 4 Favorite food 
5. เล่มที่ 5 Favorite drink 
6. เล่มที่ 6 Fruit variety 
7. เล่มที่ 7 Color of the world 
8. เล่มที่ 8 My school 
9. เล่มที่ 9 My house 
10. เล่มที่ 10 All about animal 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ ที่มุ่งให้
ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆ 
เรียกว่า กรอบ หรือ เฟรม ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาค าอธิบาย และค าถามเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเรียงต่อกันไป
ตามล าดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายาก โดยศึกษาไปทีละเรื่องตามล าดับ ให้ผู้เรียนได้คิดและตอบค าถามพร้อมมี
ค าตอบเฉลยของค าถามนั้นๆ ให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ทันที  และเรียนจากการถามตอบนั้น  
ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 10 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 My body เล่มที่ 2 
Me and my family เล่มที่ 3 My clothes เล่มที่ 4 Favorite food เล่มที่ 5 Favorite drink เล่มที่ 6 Fruit variety เล่มที่ 
7 Color of the world เล่มที่ 8 My school เล่มที่ 9 My house และเล่มที่ 10 All about animal 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากแบบทดสอบย่อยหลังจาก
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว ไม่น้อยกว่า 75 
 75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 75 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หมายถึง การปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง
และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้อง ตลอดจนการใช้ภาษาและ
ท่าทางส่ือสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 16.24 คิดเป็นร้อยละ 40.60 และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน 35.31 คิดเป็นร้อยละ 88.28 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หมายถึง 
ชุดค าถามที่มุ่งวัดผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน นักเรียน 62 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
จ านวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนส าเร็จรปู เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 10 เล่ม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
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 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบก่อนเรียน
กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 
   2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน จ านวน 10 แผน และใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 10 เล่ม ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ใช้ เวลาในการทดลองใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉล่ีย
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 88.44 และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 88.28 แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
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เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบและวิธีการที่เหมาะสมและ
ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถพัฒนาตนเองได้และมีความมั่นใจ นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว 
และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้น จึงท าให้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สังเขป  แสนจะบก (2555) 
ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 
83.95/83.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา  พูลเกษม (2556) ที่พัฒนา
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
ส าเร็จรูปเรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.06/85.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ทะวิลา (2557) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 90.33/89.49 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิตา  ทางทอง (2557) ทีพ่ัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
ส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จ านวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ประภากูล  ลิไธสง (2556) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ TAI ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้เทคนิค TAI 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/81.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสุขและมีความก้าวหน้าทางการเรียนและผล 
การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ  จันทร์จ าลอง (2554) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปแบบ
เส้นตรง มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภิรมย์  ภักดีเกียรติ (2555) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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สังเขป  แสนจะบก (2555) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร 
เรื่องการปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556) ที่พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่
เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก
เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิตา ทางทอง (2557) ที่พัฒนาบทเรียน
ส าเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผู้เรียน และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้สูง จึงไม่ควรจ ากัดเวลาในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความต้องการและความพร้อมโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะในการเรียนรู้ 
  2. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปติดต่อกันหลายๆ ครั้ง จะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
ดังนั้นครูผู้สอนควรมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างอื่นแทรก ก่อนการเริ่มเรียนเล่มต่อๆ ไป เช่น การสรุปเนื้อหาในเล่ม
ทีเ่รียนผ่านมาร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและเทคนิควิธีการอื่นๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาระอื่นๆ และระดับชั้นอื่น 
  2. ควรมีการวิจัยถึงปัญหาและผลกระทบจากการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
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NBUE136: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน  เ ร่ือง  สิ่ งแวดลอม  ของนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจดัการเรียนรูแบบพหุปญญา 
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT ON ENVIRONMENT OF PRATHOMSUKSA 2 
STUDENTS, THASSABANAMNAT SCHOOL USING MULTIPLE INTELLIGENT TEACHING 
MODEL 
 

สัมมนา ไกยสิทธิ ์* 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/2 ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน 
ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูแบบพหุปญญา จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 
20 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ 
พหุปญญา จํานวน 10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาท ี(t-test) 
 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to compare of Achievement on Environment of Prathomsuksa 
2 students in Thassabanamant School, using Multiple Intelligent Teaching Model, and to find out the 
students’ satisfaction towards learning with Multiple Intelligent Teaching Model. The samples consisted 20 
Prathomsuksa 2/2 students in Thassabanamnat School, Lueamnat district, Amnatcharone province, by simple 
random sampling. The instruments were 6 Multiple Intelligent Teaching Model plans, the achievement 
test composed of 20 questions, and the students’ satisfaction questionnaire towards learning through the 
Multiple Intelligent Teaching Model. The data were analysed by mean, Standard Deviation (S.D.), and t-
test. 
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 The findings revealed as follows: 1) The students’ learning achievement on Environment using  
Multiple Intelligent Teaching Model was higher than before learning at .01 level of significance. 2) The 
students were satisfied with learning through the Multiple Intelligent Teaching Model at a “high” level. 
 

Keywords: Multiple Intelligent Teaching Model 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามแนวทางการจัดการศึกษา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซ่ึงได
กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 22 ไดกําหนดวา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 ได
กําหนดการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมกับระดับการศึกษา และในมาตรา 24 ไดกําหนดใหครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ และความแตกตางของผูเรียนโดยใหมีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม
และคานิยมที่ดีงาม เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ครูจําเปนตองมีการเรียนรู ปรับแนวคิด ปรับเปล่ียนวิธีการ
จัดการเรียนรูใหมีลักษณะดังกลาว (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 21-26) 
 การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุงใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญอยางหนึ่งตอความสามารถในการคิดเปน ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพื่อนําไปสู
การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมะสม (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551: 3-4) ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรู
ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆ ใน สาขา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากร
ศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา นอกจากนี้ยังเปนกลุมสาระการเรียนรูที่
ออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายคือการพัฒนาความเปนพลเมืองดี  
ซ่ึงถือเปนความรับผิดชอบของทุกกลุมสาระการเรียนรู  
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ในปที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมเฉล่ียรอยละ 72.25 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอย
ละ 75 ผูวิจัยจึงวิเคราะหสาระที่มีปญหามากที่สุด คือ สาระภูมิศาสตร โดยมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 65.39 ตํ่ากวาทุก
สาระ (โรงเรียนเทศบาลอํานาจ. 2558: 8) จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นวานักเรียนมีปญหาใน
การเรียนสาระภูมิศาสตร ดังนี้ 1) ไมมีความรูความเขาใจ (Knowledge) ในเนื้อหาภูมิศาสตร 2) ขาดกระบวนการ 
(Process) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหา 3) มีเจตคติ (Attitude) ที่ไมดีตอการเรียนภูมิศาสตร จึง
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ดานผูสอน ผูสอนใชวิธีสอนที่ไมสงเสริมใหผูเรียนได
ฝกทักษะการคิดและการแกปญหา จึงสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดแกปญหาและคนควาหาความรูอยูในขั้นตํ่า 
2) ดานเทคนิควิธี การจัดการเรียนการสอนสวนมากเปนการบรรยาย เนนความรูความจํา 3) ยึดครูเปนศูนยกลางเนน
การใหความรูใหผูเรียนทองจําเปนสําคัญและ 4)ดานกิจกรรมการเรียนรู ไมฝกการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
และการแกปญหา ทําใหนักเรียนมีความความรูไมย่ังยืน ไมรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองไมได ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา เพื่อแกปญหาทั้งในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
และศักยภาพของผูเรียน 
 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมพหุปญญาผูเ รียน เปนแนวคิดใหมของการจัดการเรียนรูที่สนองความ
แตกตางระหวางบุคคล และจะทําใหผูเรียนเขาสูการเรียนรูอยางมีระบบและมีขั้นตอนในการคิด เปนเปาหมายของ
การจัดการศึกษา (The Goals of Education) ของผูเรียนที่จะเติบโตเปนบุคคลที่มีทั้งความรู ความสามารถ และมี
จริยธรรมในจิตใจ (วรรณี สนั่นวัฒนานนท. 2548: 104-109; อางถึงใน นภาพร วงคเจริญ. 2550: 21) ซ่ึงสอดคลอง
กับขอคนพบเก่ียวกับความสัมพันธของสมองกับการเรียนรูที่บงบอกถึงความเปนอัจฉริยะของแตละบุคคลที่ยอมมี
ความแตกตางกันไป เชน บางคนเกงคณิตศาสตร แตไมเกงดานการรองรําทําเพลง บางคนเกงดานภาษา แตไมเกง
ดานกีฬา บางคนอาจเกงดานศิลปะ กีฬา และดนตรี แตอาจไมเกงดานการเรียนรูที่เปนวิชาการอยางสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม บางคนก็อาจจะมีความเกงในหลายๆ ดานโดยไดรับการสงเสริมฝกฝน  จนกลายเปนความ
อัจฉริยภาพดานดนตรี กีฬา และการเรียนรูตางๆ จนทําใหประสบความสําเร็จในชีวิตหรือมิติการทํางานของสมองใน
ดานตางๆ การพัฒนาปญญาหลายดานเพื่อการเรียนรู ซ่ึง วิชัย วงษใหญ (2541; อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 
36) ไดกลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล หมายถึง แนวความคิดในการจัดการศึกษาใหม โดยมี
เปาหมายในการเสริมสรางความสามารถของแตละบุคคลที่มีอยูในตนเองใหพัฒนาอยางเต็มความสามารถ และนํา
ศักยภาพนี้มาพัฒนาตนเองและสังคมใหเหมาะสมกับความสามารถของตน ในการพัฒนาโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู และการเรียนรูตามสภาพจริง (Authenticity Learning) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) บทบาทของครูจะทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรู (Facilitator) และจากการศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญาของนภาพร วงศเจริญ (2550: 61) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบพหุปญญา พบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน รูแบบพหุปญญามีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากการศึกษาสภาพปญหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญาที่ไดกลาวมา
ขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
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2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา จะสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียน เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ไดอยางเต็มความสามารถ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไวดังนี ้
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรู 
แบบพหุปญญา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้
    ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางปญญาทั้ง 8 ดาน ตามศักยภาพของตน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะ/
คณิตศาสตร มิติสัมพันธ รางกายและการเคล่ือนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ การเขาใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ขั้นที่ 2 การ
มีสวนรวมในการเรียนรู ขั้นที่ 3 การวิเคราะหการเรียนรู ขั้นที่ 4 การสรุปส่ิงที่เรียนรู และขั้นที่ 5 การนําไปใช 
 สิ่งแวดลอม หมายถึง หนวยการเรียนรูของสาระการเรียนรูภูมิศาสตรที่มีเนื้อหาเร่ืองส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  การใชประโยชนจากทรัยพากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยกันของส่ิงแวดลอม และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  
มี 5 ขั้นตอน 
1. ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  
2. ขั้นการมีสวนรวมในการเรียนรู  
3. ขั้นการวิเคราะหการเรียนรู  
4. ขั้นสรุปส่ิงที่เรียนรู  
5. ขั้นการนําไปใช  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน เร่ือง 
ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ซ่ึงวัดโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียน หมายถึง ระดับความรูสึกหรือความคิดของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา เร่ือง ส่ิงแวดลอม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 วัดโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 40 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/2 ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญาเร่ือง ส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีคาความ
เช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.82 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
จํานวน 10 ขอ โดยมีความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.87 
 การดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) มีวิธีดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม เตรียมตัวผูเรียนและส่ือการเรียน ใหมีความพรอมกอนเรียนลวงหนา 1 วัน 
   2. ทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ
เพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน ตรวจเก็บคะแนนไว 
   3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปตามแผนการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา พรอมเก็บ
คะแนนระหวางเรียนไดแก การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การประเมินผลงานและการทดสอบยอยและ
เก็บคะแนนไวจนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู 
   4. ทดสอบหลังเรียน (post–test) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกอนเรียน
จํานวน 20 ขอ หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา จํานวน 10 ขอ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอม จาก
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยใชสถิติที (t-test Dependent) 
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  2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑการแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชคา t-test Dependent 
 

สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา ดังปรากฏผลในตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุ-
ปญญา 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม Χ . S.D. t-test 
กอนเรียน 20 20 15.85 2.01  

21.188* หลังเรียน 20 20 25.25 2.53 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 19 = 2.861) 
 

 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ 
จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จาก
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 

การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ . S.D. แปลผล 
1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู 4.37 .64 มาก 
2. ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 4.43 .57 มาก 
3. ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู 4.39 .54 มาก 

โดยรวม 4.41 .59 มาก 
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 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
อํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจาก นักเรียนทุกคนจะมีปญญาแตละดานไมเทากัน แตก็สามารถพัฒนาปญญาในแตละดานใหมากขึ้นได โดย
การจัดประสบการณใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การใหกําลังใจ ไดรับการฝกทักษะและการไดรับความรวมมือ
จากบุคคลที่เก่ียวของ นอกจากนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการรวมอภิปราย การเขียน ในขั้นปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) ซ่ึงนักเรียนไดใชทักษะทางภาษา พูด อาน เขียน จึงมีผลใหนักเรียนอานคําช้ีแจง 
และเขียนคําตอบลงในใบงานนักเรียนเกิดความม่ันใจ กลาแสดงความคิดเห็น มีมารยาทในการเปนผูพูด ผูฟงที่ดี ดังที่ 
อารี สัณหฉวี (2546: 31) ไดกลาววา เด็กวัย 2-7 ป นี้มีการพัฒนาสมองเปนอยางมาก และรวดเร็วในการพัฒนาการทาง
ภาษา การสงเสริมการสนทนาของนักเรียน ต้ังใจฟง ซักถาม ใหแกนักเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญ สอดคลองกับสุนทร โคตร-
บรรเทา (2548: 1) ไดกลาววาคุณลักษณะทั่วไปของคนเกงดานภาษาจะคิดออกมาเปนคําพูด ใชภาษาในการอธิบายส่ิง
ตางๆ จดจําส่ิงตางๆ ไดงายสะกดคําไดรวดเร็ว มีความสามารถในการพูด การเขียนไดดี เรียนรูไดเร็วจากการฟง การอาน 
การเขียน และการพูดภาษาอื่นไดเร็ว ในขั้นการวิเคราะห การเรียนรู (Analysis) เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล
คิดจําแนกประเภทการจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบขนาด ดังที่ คุณลักษณะทั่วไปของคนเกงดานตรรกะ/คณิตศาสตร มี
วิธีการแกปญหาอยางมีระบบ ทํางานกับสัญลักษณ ใชเหตุผลในการเขาใจปญหา มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ระหวางตัวเลขและสัญลักษณ คิดไดอยางมีเหตุมีผลหรืออยางตรรกะทั้งในเชิงอุปมาและอุปมัยมีความสามารถในการ
พัฒนาแบบแผนการคิด ขั้นสรุปส่ิงที่เรียนรู (Constructivism) มุงเนนใหนักเรียนไดเขียนสรุปความรูโดยใชผัง มโนทัศน 
และการเขียนบันทึก ซ่ึงมีการวาดภาพระบายสีในการสรางสรรคผลงาน ประกอบเนื้อหา (สุนทร โคตรบรรเทา. 2542: 4-5) 
ดังที่ สันติศักด์ิ ผาผาย (2547: 77) กลาววา ความสามารถในการเรียนรูดานมิติสัมพันธ สามารถประยุกตและคิดรูปแบบ
ไดจากการใชพื้นที่ และสามารถจัดรูปแบบไดอยางมีคุณภาพอันเปนประโยชนตองานศิลปะการออกแบบการสรางและ
การใชแผนที่  
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ 
พหุปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนไดแสดงออกหลายดาน โดยเฉพาะขั้นการมีสวนรวม
ในการเรียนรู (Cooperative  Learning)  นักเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย โดยการว่ิงสลับฟนปลา การปฏิบัติทารํา การ
ใชกลามเนื้อเพื่อจับกรรไกรตัดกระดาษ ดังที่ อารี สัณหฉวี (2546:39) กลาววา การใหความสําคัญของการเคล่ือนไหว 
(Movement) กับการเรียนรูของสมอง การเคล่ือนไหวออกกําลังกายชวยเสริมความแข็งแรงใหแกกระดูก กลามเนื้อ
หัวใจ และปอด ที่สําคัญคือ ทําใหเซลลสมองสวนตางๆ เติบโต และแข็งแรง ซ่ึงชวยใหเซลลสมองดานความจํา และ
ดานความคิดระดับสูงงอกงามแข็งแรง การเคล่ือนไหวรางกายนี้จําเปนตอมนุษยตลอดชีวิต จะชวยใหเรียนรูส่ิงใหมได
ดี นอกจากนี้นักเรียนไดลงมือปฏิบัติในขั้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) และขั้นการ
นําไปใช (Application) ซ่ึงจากการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม เชน การรดน้ําตนไม การไปศึกษา
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นอกหองเรียน บอเล้ียงสัตว เรือนเพราะชํา ซ่ึงการจัดการเรียนรูเหลานี้นักเรียนจะแสดงออกดวยความต้ังใจ และมี
ความรับผิดชอบในงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ ดังที่ ก่ิงแกว อารีรักษ และคณะ (2548: 115) กลาววา การเรียนรู
จากธรรมชาติไดชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงของชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลง มนุษยจึงจําเปนตองไดเรียนรูอยูรวมกับ
ธรรมชาติ การอนุรักษ และยอมรับคุณคาของธรรมชาติ นักเรียนจะเรียนรูไดดีก็ตอเม่ือไดรับการปลดปลอยออกจาก
หองเรียนเขาสูธรรมชาติ สอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 36) ที่กลาววา การปลูกฝงใหนักเรียนรัก
ส่ิงแวดลอม ควรใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ใหนักเรียนไดพบเห็นความเปนไปของส่ิงที่ศึกษาใน
ลักษณะตางๆ ของธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมนั้น คือ ความรู ทักษะ ปลูกฝงใหนักเรียนมี ทัศนคติ คานิยม 
สรางความตระหนักรักธรรมชาติ พยายามใหนักเรียนรูจักคิด สัมผัสเรียนรูดวยตนเองอยางมีระบบ ฝกปฏิบัติ ทําได
จริง ก็จะทําใหนักเรียนปฏิบัติส่ิงที่ดีตอส่ิงแวดลอมในอนาคตตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป  
  1. ครูตองใจเย็น ไมรีบเรงใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม มีปฏิสัมพันธตอนักเรียนทุกคนอยางยุติธรรม 
และปฏิบัติกิจกรรมรวมกับนักเรียนอยางคลองแคลว 
  2. ควรใชทักษะในการต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การสรุปส่ิงที่
เรียนรู และการนําไปใช 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลการใชกิจกรรมสงเสริมพหุปญญาที่มีตอตัวแปรอื่นๆ เชน ผลการเรียนรู ความ
มีวินัยในตนเอง ความคิดสรางสรรค เปนตน 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูในรูปแบบอื่น เพื่อพัฒนาความสารถในการเรียนรูดาน 
พหปุญญา สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา หรือกลุมตัวอยางอื่นๆ 
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NBUE137: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวดักาญจนบุรี โดยใช
การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 
A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT ON MULTIPLICATION AND 
DIVISION ISSUE OF PRATOMSUKSA 3, BANKAOTOK (TRAIDETWITTHAYA) SCHOOL, 
KANCHANABURI PROVINCE BY USING STUDENTS TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS 
(STAD) 
 

ออนอุมา หกประเสริฐ 1   ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การ
คูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กลุมทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 9 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร จํานวน 12 แผน โดยใชการสอนแบบรวมมือ (STAD) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ คาความเช่ือม่ัน (KR 20) และความ
แตกตางของคาเฉล่ีย (mean difference) 
 ผลการวิจัย พบวา  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรียนรูมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนเฉล่ียเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 100 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวากอน
เรียน คิดเปนรอยละ 46.30 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare Mathematics learning achievement 
on Multiplication  and  Division Issue of Pratomsuksa 3, Bankaotok(Traidetwitthaya) school, Kanchanaburi 
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province, in the second semester of 2016 academic year, learning through the Students Team 
Achievement Divisions (STAD). The experimental group consisted 9 Pratomsuksa 3 students. The 
instruments comprised 12 Mathematics lesson plans on Multiplication and Division Issue teaching by 
using Students Team  Achievement Divisions, and 4-multiple choice of 30 items of Mathematics learning 
achievement  test. The data were analyzed by using mean, Standard Deviation, percentage, reliability (KR 
20), and mean difference. 
 The research resilts were as follows:  
  1. Mathematics learning achievements on Multiplication and Division Issue of  Pratomsuksa 3 
students at  Bankaotok (Traidetwitthaya) school after being taught  by using STAD  had achieved  23.11 
(before using STAD had mean scores 9.22). The percentage of students passed up to 100 percent.  
  2. Mathematics learning achievement on Multiplication and Division Issue of Pratomsuksa 3 
at Bankaotok (Traidetwitthaya) school after being taught by using the STAD was higher than before 
learning 46.30 percents.  
 
Keywords: Mathematics achievement, Students Team Achievement Divisions. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ และชวยแกปญหาทางสังคมเนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยในการพัฒนาบุคคลให มีคุณภาพ  และสามารถปรับตัวไดทัน การเปล่ียนแปลงตางๆ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ที่กลาววา “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” วิชาคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ
ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดเดา
สถานการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนเคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย. 2550: 
13 อางถึงใน กรมวิชาการ. 2545: 1) สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง
พัฒนานักเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
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 การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ผานมา พบวายังไมประสบ ผลสําเร็จ
เทาที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑตํ่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยหลายประการ เชน 
หลักสูตร เนื้อหา ครูผูสอน นักเรียน สภาพแวดลอม ผูปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการสอนของครูและอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเขาใจวา การสอนคณิตศาสตร คือ สอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ 
แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดก็เปนการเพียงพอแทที่จริงการสอนคณิตศาสตรทุกเร่ืองตองพยายามใหนักเรียนได
ปฏิบัติจริงควบคูกับการคํานวณ ส่ิงแรก คือ การลงมือปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบแลวใหทําแบบฝกหัด ในบาง
เร่ืองครูตองสาธิตใหเขาใจหลักการควบคูกับการอธิบาย (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 3) จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติหรือ National Test (NT) ประจําปการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยูใน
เกณฑตํ่าโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย เม่ือพิจารณาเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ความสามารถดานคํานวณ) เฉล่ียเทากับรอยละ 43.57 ซ่ึงอยูในเกณฑตํ่า 
และเนื้อหาที่เปนปญหามีผลสัมฤทธิ์ ตํ่า ไดแก เ ร่ือง การคูณ การหาร และทักษะกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1. 2558) 
 การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้นนั้น ตองเร่ิมจากการแกปญหาทั้งดานตัวนักเรียนเอง และ
ครูผูสอน โดยสาเหตุหนึ่งนัน้นักเรียนสวนใหญไมไดชวยเหลือกัน นักเรียนที่เรียนดีจะแขงกันเรียน นักเรียน ที่เรียนออน
จะตามเพื่อนไมทันนักเรียนที่เรียนออนสวนใหญจะไมสนใจการเรียนขาดความรับผิดชอบ ประกอบกับเทคนิคการสอน
ของครูยังไมสงผลในทางที่จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน (อุษา ย่ิงนารัมย. 2552: 2) 
 จากการศึกษาของผูวิจัยพบวาการเรียนเปนกลุมยอย จะทําใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้นสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเขาใจกวาการ
เรียนจากครูดวยภาษาที่ใชส่ือความเขาใจไดตรงกันมากกวา สําหรับเด็กเกงที่ไดรับการเรียนเปนกลุมโดยทําหนาที่
สอนเด็กออนจะทําใหเด็กเกงไดนําความรูไปประยุกตใชทันที (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 95) รวมทั้งการเปนกําลังใจ
สําหรับกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองและรวม
รับผิดชอบตอการเรียนของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของบุคคลคือความสําเร็จของกลุมเปนวิธีการเรียน
แบบรวมมือ (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2550: 38) 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) มาใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เ ร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ Student Teams Achievement Divisions หมายถึง การจัดการเรียน
การสอน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมแบบคละความสามารถมีทั้งนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน 
และเรียนออน 1 คน กลุมละ 4-5 คน โดยที่สมาชิกในกลุมทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบงานของตนเองและงานของกลุม มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหกําลังใจ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบงานในกลุมที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกิดเปนความสําเร็จของกลุม การเรียนแบบรวมมือ มีขั้นตอนดังนี ้
  1.1 ขั้นเตรียมการ คือ ครูช้ีแจงจุดประสงคของบทเรียน จัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ ละ 4-5 คน 
  1.2 ขั้นสอน คือ ครูนําเขาสูบทเรียน บอกปญหาหรืองานที่ตองการใหกลุมแกไขหรือ คิดวิเคราะหหา
คําตอบ แนะนําแหลงขอมูล คนควา หรือใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการคิดวิเคราะหมอบหมายงานที่กลุมตองทําให
ชัดเจน 
  1.3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม คือ นักเรียนรวมมือกันทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับผิดชอบรวมแสดง
ความคิดเห็น ครูสังเกตการณทํางานของกลุมคอยเปนผูอํานวยความสะดวกใหความกระจาง ในกรณีที่ผูเรียนสงสัย
ตองการความชวยเหลือ 
  1.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ คือ นักเรียนจะรายงานผลการทํางานกลุม ครูและเพื่อนกลุมอื่น
อาจซักถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคล 
  1.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม คือ ครูและนักเรียนเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
ครูผูสอนควรชวยเสริมเพิ่มเติมความรู ชวยคิดใหครบตามเปาหมายการเรียนที่กําหนดไวและชวยกันประเมินผลการ
ทํางานกลุมทั้งสวนที่เดนและสวนที่ควรปรับปรุงแกไข  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 
   1. ขั้นเตรียมการ 
   2. ขั้นสอน 
   3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม 
   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
   5. ขั้นสรุปและประเมินผลการทํางานกลุม 

2741



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ใชวัดความรูความสามารถ และ
ทักษะทางคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ (STAD) เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรู ความสามารถของผูเรียนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) โดยสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของผูเรียน ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี ้
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
  ประชากรที่ศึกษาทดลองในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขา
ตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 9 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร จํานวน 12 แผน ในแตละแผน 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
และ 5. ขั้นสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม   
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.76  
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตาราง 1 คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาป ที่ 3 

โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 
 

 

 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 25-30 คะแนน 
อยูในเกณฑ 75-100 ซ่ึงอยูในระดับดีมากมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 คาเฉล่ีย 25.20และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.17 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 15-22 คะแนน อยูในเกณฑ 50-74 ซ่ึงอยูในระดับดีมีจํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 44.44 คาเฉล่ีย 20.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ µ σ 
23-30 75-100 ดีมาก 5 55.56 25.20 2.17 
15-22 50-74 ดี 4 44.44 20.50 0.82 
7-14 25-49 พอใช 0 - - - 
0-6 0-24 ควรปรับปรุง - - - - 

รวม 9 100   
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 

 

 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD)มีคะแนนสูงสุด 11 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 7 คะแนน คาเฉล่ีย 9.22 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 สวนหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) มีคะแนนสูงสุด 28 คะแนน คะแนนตํ่าสุด19 
คะแนน คาเฉล่ีย 23.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.02 และคาเฉล่ียของความตางมีคะแนนเทากับ 13.89 คิดเปน
รอยละ 46.30 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 

 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด µ σ MD.  รอยละ 
กอนเรียน 7 11 9.22 1.39 

13.89 46.30 
หลังเรียน 19 28 23.11 3.02 

 

 จากตาราง 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคะแนนตํ่าสุด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด 11 
คะแนน คาเฉล่ีย 9.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) มีคะแนนตํ่าสุด 19 คะแนน คะแนนสูงสุด 28 คะแนน คาเฉล่ีย 23.11 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.02 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก  

นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน MD. รอยละ 
1 9 23 14 46.67 
2 7 27 20 66.67 
3 10 24 14 46.67 
4 10 20 10 33.33 
5 8 19 11 36.67 
6 11 24 13 43.33 
7 11 28 17 56.67 
8 8 21 13 43.33 
9 9 22 13 43.33 
µ 9.22 23.11 13.89 46.30 
σ 1.39 3.02   
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(ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางของคาเฉล่ีย 
เทากับ 13.89 คิดเปนรอยละ 46.30 
 
 ผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่
3 โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรียนรูคะแนน
ตํ่าสุด 7 คะแนน สูงสุด 11 คะแนน คะแนนเฉล่ียเทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนตํ่าสุด 19 คะแนน 
สูงสุด 28 คะแนน คะแนนเฉล่ียเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวากอน
เรียน คาเฉล่ียของความตางมีคะแนนเทากับ 3.89 คิดเปนรอยละ 46.30  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี ้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนเฉล่ียเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาแผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ไดสรางขึ้นตามขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ
และอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา อีกทั้งการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก จํานวน 4-5 คน โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน ใหนักเรียนที่มี
ระดับสติปญญาและความสามารถแตกตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนที่เกงกวาจะตองฝกการมีภาวะและ
บทบาทในการเปนผูนําที่จะชวยเหลือสมาชิกที่เรียนออนกวาในกลุม และตองหม่ันทบทวนความรูของตนเองจน
แมนยําเพื่อที่จะสามารถนําไปอธิบายใหกับสมาชิกในกลุมเพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นๆ สมาชิกทุกคน
ตองรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น กระตุนตัวเองใหเกิดความใฝรู แสวงหาความรู สอบถามเม่ือไมเขาใจ เพื่อไมให
ตนเองเปนภาระของกลุม สอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2550) ไดกลาวไววาการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละ
กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยูอยางแทจริงในการเรียนรู 
และในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปน
กําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง
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เทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ 
ความสําเร็จของกลุม มลฤดี สิงหนุกูล (2555) การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD และสอดคลองกับ ตะวัน คุณธรรมพันธ (2549: 67-68) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา
คนควาไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 16 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD วิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวา กอนใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) ความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 13.89 คิดเปนรอยละ 46.30 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เปนการเรียนแบบรวมมือกัน เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะ
ชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวม
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2550.) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนปกติ รายวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนมักมุงเนนใหนักเรียนเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนที่เรียนออน
จะเรียนไมทันเพื่อน เม่ือผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) มาจัดกระบวนการเรียนรู จึงทําให
บรรยากาศ ในการจัดการเรียนรูเปล่ียนแปลงไปจากเดิม นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะรวมกันเรียนรูเพื่อ
ความสําเร็จของกลุม รูจักทํางานรวมกับผูอื่น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกในกลุมชวยกัน
ทํางาน มีการปรึกษาหารือในกลุมทําใหนักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกง
สามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมไดเขาใจแนวคิดกระบวนการขั้นตอนไดกระจางชัดขึ้น การทํางานกลุมทํางานได
รวดเร็วและงานเสร็จในเวลาที่กําหนด นักเรียนมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ชวยเหลือกัน
มากย่ิงขึ้นในเร่ืองของการทํางาน นักเรียนไดรวมกันคิดและรวมมือกันปฏิบัติไดแกปญหาดวยตนเอง ไดคิดอยางเปน
ขั้นตอนและคิดอยาง เปนระบบ นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน ชวยใหนักเรียนที่
เรียนออนมี ความรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง สรางความผูกพันตอกัน นักเรียนมีพฤติกรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุข มี
การพัฒนาตนเองและพัฒนาสมาชิกในกลุม และสามารถซักถามขอสงสัยกับเพื่อนได การถามตอบในกลุมทําให
นักเรียนไมรูสึกอายและนักเรียนสามารถเขาใจภาษาที่เพื่อนอธิบายไดดีกวาครูอธิบาย เพราะภาษาที่นักเรียนใช
ส่ือสารกันนั้นส่ือความเขาใจไดดีและเหมาะสม เนื่องจากวัยของนักเรียนเปนวัยที่ ใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กุลวลี สรอยวารี (2553) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองจํานวนเชิงซอนโดยวิธีการเรียน
แบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
จํานวนเชิงซอน  โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการทําวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอแนะ  ในการ
วิจัยในคร้ังตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
  1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) ไปประยุกตใช
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระอื่น และระดับช้ันอื่นๆ 
  2. ควรปรับปรุง และพัฒนางานวิจัยใหดีและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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อุษา ย่ิงนารัมย. (2552) การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรบัการสอนโดยวิธีเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กับ การ
สอนแบบปกติ. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา. มหาสารคาม: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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NBUE138: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
SATISFACTION OF TEACHERS TO ACADEMIC ADMINISTRATION IN KLAENG 
“WITTAYASATHAWORN” SCHOOL, KLAENG, RAYONG, SECONDARY EDUCATION 
SERVICE AREA OFFICE, AREA 18: GRADUATE SCHOOL 
 
สร้อยแก้ว  บุญปก * 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างานได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 116 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าที(t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการ

วัดผลและประเมินผล ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 
0.53) 
  2. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผนงาน
วิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ/ครู/การบริหารงาน 
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Abstract 
 This research aims to study the satisfaction of government teachers on academic 
administration of the school administrators from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, 
that is affiliate with the secondary educational service area office 18. There are 2 procedures in this 
research; 1) study and synthesis in the frame of academic administration, 2) study the satisfaction on 
academic administration. The samples are 116 teachers, divided by education level and teaching 
experience. 5 levels rating scale questionnaire was used to gather the information. Discrimination and 
reliability values of this questionnaire is .96. The information analysis techniques are frequency, 

percentage, average ( ), Standard Deviation (S.D.), and t-test. 
 From the results:  
  1. The satisfaction of teachers on academic administration of the school administrators 
from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, that is affiliate with the secondary educational 
service area office 18; which are 5 aspects as followed; 1) academic planning, 2) curriculum 
development, 3) teaching and learning management, 4) academic development and encouragement, 
and 5) evaluation and measurements. Overall, the satisfaction of teachers on academic administration is 

in the “Satisfied” level ( = 4.081, S.D. = 0.53). 
  2. From the satisfaction of government teachers on academic administration of the school 
administrators from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, that is affiliate with the 
secondary educational service area office 18, found that; the satisfaction of teachers is in the “Satisfied” 

level for all aspects. The highest score is “Teaching and Learning Management” ( = 4.21, SD = 0.58), 

“Academic Development and Encouragement” ( = 4.13, SD = 0.57), “Evaluation and Measurements” 

( = 4.09, SD = 0.63), “Curriculum Development” ( = 4.08, SD = 0.54), and the lowest is “Academic 

Planning”  = 3.8, SD = 0.58), respectively. When considering in education level; overall and in each 
approach are not different, except in “Academic Planning” and “Teaching and Learning Management” 
that are significantly different at .05. In addition, when considering in teaching experience; overall and in 
each approaches are not different, except in “Academic Planning” and “Teaching and Learning 
Management” that are significantly different at .05. 
 
Keywords: Satisfaction/teacher/ Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย งานหลายอย่าง ส่ิงส าคัญของงานด้านวิชาการ คือ 
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หลักสูตรซึ่งเป็นตัวก ากับงานด้านวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าในการน าไปใช้ ดังนั้นในแต่ละสถานศึกษา
จึงแตกต่างกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งผู้เรียน ผู้บริหาร
การศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู  
ให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการมีขอบข่าย
ครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ การสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และส่ือการ
สอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน ตลอดจนการด าเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธี
การของการเรียนการสอน จ าเป็นที่จะต้องเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะด้วย
การจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ๆ เข้าไปด้วย ดังนั้น เมื่อหลักสูตรเปล่ียนก็จ าเป็นต้องอบรม
ครูตามไปด้วย ดังนั้น การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา 
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การจัดบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านวัดผลประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านวิชาการจะมีขั้นตอนการวางแผนด้านวิชาการ ขั้นการจัดและด าเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้าน
วิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการคือ หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 
2553: 7) 
 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองในเขตพื้นที่และ
บริเวณรอบนอกไว้วางใจส่งบุตรหลานของตนให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษาแห่งนี้ ในแต่ละปีจะมีเด็ก
นักเรียนหมุนเวียนเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อผลิตนักเรียนออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญที่โรงเรียนจะต้อง
พัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพราะงานวิชาการถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนให้มี
ศักยภาพที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและการที่จะท าให้งานวิชาการประสบความส าเร็จได้
นั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีแบบแผนและวิธีการท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากความส าคญัดังกล่าว ผู้วิจัยจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการบริหารด้านวิชาการให้ได้มาตรฐาน และสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี พอใจ ชอบใจ ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน 
แกลง “วิทยสถาวร” ซึ่งมีองค์ ประกอบดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดระเบียบและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ การท าแผนงานวิชาการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันศึกษาปัญหาที่ต้องการในอนาคตจากสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและโอกาสที่จะเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดและจัดระบบงานตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาคู่มือแนว
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแก่ครู การประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนและผู้สอนปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นและระดับของผู้เรียน    ใช้ส่ือที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเป็นไปตามความรู้ความ สามารถตามความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน 
  4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ หมายถึง ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอน
แบบต่างๆ การใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ครูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด ท า แก้ปัญหาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม มีการนิเทศและประเมินผลการสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร การสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง กระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระกา รเรียนรู้/
รายวิชา การจัดท าข้อสอบ จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบของกลุ่ม
วิชาการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 31) แนวความคิดของ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550: 30) 
แนวคิดของ ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์ (2553: 3-4) และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จึงได้
ข้อสรุปขอบเขตของงานวิชาการดังนี้ คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานภาพของครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ในด้านระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานที่ใช้เป็น
แนวทางก าหนดกรอบความคิดของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสรุปเป็นภาพประกอบ 1 

2750



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกลง  
“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2559 
ทั้งหมด 141 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มข้าราชการครูโรงเรียนแกลง   
“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 116 
คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (check list ) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูโนโรงเรียนแกลง “วิทย-
สถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มีข้อค าถามจ านวน 40 ข้อ 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม 
  2. น าข้อมูลและแนวคิดที่รวบรวมมาสรุปแบบก าหนดขอบเขตของค าถามทุกข้อเพื่อให้ครอบคลุม
เรื่องที่ศึกษา แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล 

1. ระดับการศึกษา 
     1.1 ปริญญาตรี 
     1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
     2.1 ตั้งแต่ 1-5 ป ี
     2.2 ตั้งแต่ 6 ป ีขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
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 วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบเรียงเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8 - 1.0 
  2. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนโรงเรียนห้วยยางศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จ านวน 30 คน 
  3. น าผลการทดลองมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach. 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
เก็บทั้งหมดด้วยตนเอง 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพและประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (%) 
  2. ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง  
“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละด้าน

และโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ.แกลง จ.ระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาและประสบการณ์

การท างานวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยการ
ทดสอบค่า t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาความความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และจ าแนกตามประสบการณ์
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การท างาน ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ประสบการณ์ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดย

เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( = 4.21, S.D. = 0.58) ด้านการพัฒนา

และส่งเสริมทางด้านวิชาการ ( = 4.13, S.D. = 0.57) ด้านการวัดผลและประเมินผล ( = 4.09, S.D. = 0.63) 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.08, S.D. = 0.54) และด้านการวางแผนงานวิชาการ ( = 3.87, S.D. 
= 0.58) 
  2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัด
ระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง  “วิทยสถาวร” อ าเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 5 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และด้านการวางแผนงานวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า
การบรหิารวิชาการถือเป็นงานหลักที่ส าคญัอย่างยิ่งต่อโรงเรียน ในการบริหารงานวิชาการจงึมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการท างานให้มีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและ
มั่นคงต่อไปดังนั้นจึงมีการนิเทศ ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
ศึกษาจะต้องร่วมมือกันปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ไปตามระบบ ตามเงื่อนไขของงาน ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้
บรรลุผลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์  วรรณพันธ์ (2550) 
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันดิวัสิษฐ์ ประชายุกูล) ผลการวิจัยพบว่าสภาพ
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
ปรากฏผล ดังนี ้
  1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการสร้างระบบงานวชิาการท่ีเป็น
แบบแผน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงพัฒนาแผนงานวิชาการให้
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สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ของ พิยัน  ชัยสกุล (2550: 78) ซึ่งพบว่างาน
บริหารฝ่ายวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของฝ่ายวิชาการซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายวิชาการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการจัดท าหลักสูตร เพราะได้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
อีกทั้งทางโรงเรียนได้เป็นแกนน าในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อย่างจริงจัง ก่อนที่จะร่าง
หลักสูตรของสถานศึกษา ท าให้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเกิดความสอดคล้องกับสภาพจริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาดา  ผูกสุวรรณ์ (2553: 58) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลม
ฉบัง 3 อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และ 
3 อันดับแรก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และก าหนด
สัดส่วนการเรียน วิธีการเรียน เวลาเรียน ในการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
  1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการจัดสรรครูเข้าสอนให้ตรงกับ 
วุฒิทางการศึกษาที่เป็นวิชาเอก ท าให้มีความเชี่ยวชาญช านาญในวิชาการนั้นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้
และทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการประชุม อบรมต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภาดา  ผูกสุวรรณ์ (2553: 59) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ด้าน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการวิจัยและพัฒนาที่พบว่าใน
ภาพรวมของสถานศึกษาปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา กระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเ รียน จัดหา
เอกสารต าราส่ือเทคโนโลยีให้กับบุคลากรเพื่อศึกษาและพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนและน ามาขยายผลแก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 หมวด 4 มาตรา 30 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน 
แต่ละระดับการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองศักดิ์   เยาวโสภา (2550 : 89) เรื่องการศึกษาการพัฒนา
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  
เขต 1 
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  1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนคอยสนับสนุนให้ครูด าเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง อีกทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักพรหม-
วิหารธรรมของโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สุจิตรา ทิพย์บุรี 
(2559: 63) ในด้านการวัดผลประเมินผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายข้อทั้งหมด พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการด้านนี้อยู่ในระดับมาก เพราะงานด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของผู้สอนก่อนการสอนระหว่างสอนและหลังการสอนก็ต้องมีการวัดผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรประกอบกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
ครูผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพสถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติท าให้
เกิดความคิดเห็นในระดับมาก 
 2. จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัด
ระยอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
วางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์ (2553: 82-83) เรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในอ าเภอเขาฉกรรจ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ท าให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้
ท าความเข้าใจมองเห็นปัญหาและความถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานมานาน พร้อมทั้งครูที่มีประสบการณ์มากได้รับการอบรมพัฒนาความรู้มากกว่าครูที่ ประสบการณ์น้อย 
ท าให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารได้และย่อมมองเห็นทักษะหรือข้อบกพร่องในการบริหาร
ของผู้บริหารได้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย 
 สรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา อีกทั้งเป็นเครื่องชี้
ความส าเร็จในการบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งใน
ด้านการควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพสถานศึกษา ซึ่งกระบวน
ต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการวางแผนงานวิชาการโรงเรียนควรจัดสรรคู่มือครูและคู่มือนักเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
มีระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สร้างความชัดเจนของ
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการท่ีจัดท าขึ้นใช้ในโรงเรียน 
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรนิเทศการใช้หลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
ส่งเสริมมีการ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและใช้ส่ือเทคโนโลยีมาประกอบการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี กับสถานศึกษาและสถาบันอื่น ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ และจัดให้มี
การก ากับ นิเทศ และประเมินผล การสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 5. ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ทั้งจัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและประเมินผล และปรับปรุง เครื่องมือ
วัดผลให้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
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NBUE139:  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
(เทวะพัฒนาคาร) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
EXPECTATIONS OF STUDENTS' PARENTS TOWARD EDUCATION SETTING OF WAT 
KINGKAEW SCHOOL (TAMBARAM DEVELOPMENT), RACHATHEWA, BANGPLEE, 
SAMUTPRAKARN 
 
ณัฐวรรณ ์ ถิ่นมาบแค * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความคาดหวัง
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โดยแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 263 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ แบบสอบถามความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
(เทวะพัฒนาคาร) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านมีค่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 4.08 ด้านครูผู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 4.17 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 4.06 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 4.07 ด้านการอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านการ
ประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 4.05 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนก
ตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, การจัดการศึกษา 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to investigate the expectations of students' parents towards 
the Educational management of Wat Kingkaew School (Tambaram Development), Rachathewa, Bangplee, 
Samutprakarn, To study the expectation of parents regarding the educational management of Wat Kingkaew 
School (Tambarakarn), Bangplee district, Samutprakarn province. The instrument used in this research 
was a parental expectation questionnaire on basic Education management of Wat Kingkaew School 
(Tambaramart), Bangplee District, Samutprakarn 1 issue: A questionnaire for parents of Wat Kingkaew 
School students (Tambarakarn). 
 The questionnaire for school administrators and teachers was about parents' expectations for 
basic education management. Basic school education the sample was the parents whose children were 
studying in elementary to junior high school. Wat Kingkaew School (Tambaramart), Bangplee District, 
Samutprakarn 263 people in the academic year 2556The instrument used to collect data to study parents' 
expectation toward educational management of Wat Kingkaew School (Tambaram Development), 
Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn. The results of the study revealed that parents' expectation toward 
education management of Wat Kingkaew School (Taz Development) Overall and individual aspects were 
1.1 Parents' expectation toward educational management of Wat Kingkaew School (Tambarakarn) The 
experience and teaching activities were at a high level. The teachers were at a high level. The media 
teaching. Individuals and items are at a high level. The environment Individuals and items are at a high 
level. Facility and other services the subjects and items were at a high level of evaluation. Individuals and 
items are at a high level. Educational level and occupation had no influence on expectation of the 
students’ parents on the education setting of the Wat Kingkaew school. 
 
Keywords: Expectation, education setting 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 การก าหนดการด าเนินงานการศึกษา
ไว้ในมาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 6 กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมที่สามารถให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 8(2) กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา และมาตรา 22 ได้ก าหนดหลักการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  รวมทั้ง
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ช่วงโชติ พันุเวช. 
2552: 3) 
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 ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องจัดในลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นส่ิงที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง 
ดังนั้น สถานศึกษาควรเตรียมส่ิงเหล่านี้ไว้ให้พร้อมส าหรับเด็กเพื่อพัฒนาการในด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
จิตใจ และเพื่อท่ีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา สถานศึกษาควรมีการศึกษาหาข้อมูล
หรือส ารวจความต้องการของชุมชนว่ามีความต้องการด้านการจัดการศึกษาในเรื่องใด อย่างไร เพื่อน าไปใช้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินการและสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองได้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษา
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราที่ 11 ที่กล่าวว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลท่ีอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ และมาตราที่ 12 กล่าวว่านอกเหนือจากรัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองนอกจากจะมีหน้าที่อบรมเล้ียงดูหรือ
ดูแลบุตรโดยตรงแล้ว ผู้ปกครองยังมีความส าคัญในกระบวนการจดัการศึกษาให้กับเด็กดว้ย ดังนั้น ความต้องการของ
ผู้ปกครองจึงเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี 
(มลฤดี  พรมมา. 2556: 2) 
 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) เป็นโรงเรียนที่เปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจ
ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดยังสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลการด าเนินการจะมี
ประสิทธิภาพน้ัน ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของผู้ปกครองและยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพราะผลของการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งได้มาจากความคิดเห็น 
ความต้องการของผู้ปกครอง การเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองเพื่อให้เกิดผล
ต่อตัวเด็กมากที่สุด ดังนั้น ท าให้มีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านต่างๆ เพื่อน า ผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่ งแก้ว  
(เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
(เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปกีารศึกษา 2559 จ านวน 850 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 263 คน 
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม 
 วิธีการวิจัย 
  1. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
  2. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น ามาปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
  3. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (-Coefficient) 
ของ Cronbach 
  4. ปรับปรุงเครื่องมือหากพบว่ามีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าความเชื่อมั่นต่ ากว่า 0.80 
  5. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. ยื่นหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองของนักเรียนของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องน ามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อค าถามทุกรายการ สามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ จ านวน 261 ฉบับ จากที่ส่งไปจ านวน 263 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 99.23 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติส าหรับงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน มีดังนี ้
   ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) การแปลความหมายของคะแนนเป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อทราบระดับความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อยู่ในระดับใดนั้น ต้องใช้ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้
    4.51-5.00 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
    3.51-4.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
    2.51-3.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.51-2.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
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    1.00-1.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสรุปแต่ละด้าน ได้ดังนี ้
  1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อับดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต 
  1.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านครผูู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอน
มีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่นักเรียน ตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน รองลงมาคือ ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกต
พัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัย 
  1.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านส่ือการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีสื่อการเรียนการสอนไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพของนักเรียน รองลงมาคือ นักเรียนรู้จักเก็บรักษาส่ิงของเข้าที่
ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีส่ือการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียน
เหมาะสมกับวัย 
  1.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอเอื้อต่อการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน รองลงมาคือ บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่น
เสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนามมีลักษณะมั่งคง แข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง 
  1.5 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง ค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันบริการให้กับนักเรียนทุกวัน รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่งข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคล่ือนไหว
ของโรงเรียนตลอดเวลา 
  1.6 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง รองลงมาคือ โรงเรียน จัดการประเมินพัฒนาการ
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ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนน าผลที่ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 2. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว   
(เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว   
(เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 4. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  
(เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  (เทวะ
พัฒนาคาร) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการศึกษาและอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับแนวทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่าน
การเล่นที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมให้กับเด็ก มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
การด าเนินการส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นการพัฒนาจะต้องอาศัยการกระท าที่ต่อเนื่องกันจากทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือประสานงาน
กันโดยใกล้ชิด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
   1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
อันเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิต ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้ลูกหลานได้รับการจัด
การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้ายสังคม และด้านสติปัญญา 
ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดในลักษณะต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ กัน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุง
แก้ไขด้วยตนเอง และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การฟัง การถาม การอ่าน 
การเขียน การค้นคว้าทดลอง เป็นต้น ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่วแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร ธีรศุภธนกุล (2552: 6) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
สาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
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เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดรัยอง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก 
   1.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านครูผู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอน
มีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่นักเรียนตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน รองลงมาคือ ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกต
พัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนและ
ความส าคัญของครูที่มีต่อนักเรียนในทางที่จะดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สามารถเจริญเติบโตและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเนื่องจากครูผู้สอนเป็นบุคคลที่เด็กจะต้องใกล้ชิดมากที่สุด ดังนั้น จึงส่งผล
ให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านครูผู้สอน 
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
   1.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านส่ือการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีสื่อการเรยีนการสอนไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพของนักเรียน รองลงมาคือ นักเรียนรู้จักเก็บรักษาส่ิงของเข้าที่
ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีส่ือการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียน
เหมาะสมกับวัย ท้ังนี้เนื่องจากผู้ปกครองเห็นคุณค่าของส่ือการสอนว่าเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้ดี ส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านส่ือการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
อย่างใกล้ชิด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ครูควรจะต้องรู้จักการเลือก
ส่ือที่เหมาะสมในการสอน เพื่อให้การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายและได้ผลดี ซึ่งส่ือที่ดีนั้นควรมีคุณค่าและความส าคัญ 
ดังนี้ สร้างรากฐานท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและช่วยให้เด็กร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง ท าให้ผู้เรียนจ าส่ิงที่เรียนได้แม่นย าและอยู่ได้นาน อธิบายส่ิงที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทีด่ี
ต่อการเรียนท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกประสาทสัมผัสหลายทาง ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดต่อเนื่อง 
ช่วยย่อ ทบทวนและขยายบทเรียน 
   1.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ อาคารสถานที่มีความมั่งคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอเอื้อต่อการจัดกิจกรรมารเรียนการสอน รองลงมาคือ บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่น
เสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนามมีความมั่นคง แข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองให้ความส าคัญอย่างมากกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว   
(เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
   1.5 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการอ านวยสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา

2764



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าป ี2560  24 มีนาคม 2560
  

 

น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันบริการให้กับเด็กนักเรียนทุกวัน รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่งข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคล่ือนไหว
ของโรงเรียนตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการอ านวยความสะดวกและบริการทั้งของ
นักเรียน ผู้ปกครองและครูเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ตลอดจนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก คือ การวางแผนจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ และรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะของเครื่องใช้
ต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม หลักการอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงส าคัญต่อการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี เพราะผู้ปกครองเองก็ต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับลูกที่โรงเรียน ขณะเดียวกันคงต้องทราบข้อมูลจาก
ทางบ้าน ดังนั้น บ้านและโรงเรียนอย่าพยายามให้ขาดช่วงการติดต่อระหว่างกัน การติดต่อส่ือสารควรเป็นไปอย่างกระชับ 
ให้ค าแนะน าได้แต่ควรเล่ียงการสอน อธิบายข้อเท็จจริงแต่ให้หลีกเล่ียงการโต้เถียง ไม่ควรเริ่มการส่ือสารด้วยการต าหนิ
หรือวิพากษ์วิจารณ์ การติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ยังเป็นการอ านวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริมเดก็ให้เจริญงอกงามทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา การให้บริการและการ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิง่แกว้ (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง 
รองลงมาคือ โรงเรียนจัดการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา และโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนน า
ผลที่ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระดับความสามารถของพัฒนาการของเด็ก
ในด้านต่างๆ นั้นจะเห็นได้จากการวัดและประเมินผล ผู้ปกครองจึงมีความคาดหวังให้โรงเรียนรายงานผลการประเมิน
ให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆ ของเด็กอย่างต่อเนื่อง และเพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถน าผลที่ได้จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ และใช้เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การประเมินผลและขั้นตอนล้วนมีประโยชน์ ครูและผู้ดูแลเด็กจึงควรท าการประเมินอย่างสม่ าเสมอ ไม่ควรประเมิน
ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี ในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก ควรประเมินหลายๆ ครั้งก่อนท่ีจะสรุปผล เพื่อให้ข้อสรุปตรงกับ
ข้อเท็จจริง โดยผู้ประเมินจะต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กแต่ละข้อ เพื่อช่วยให้การสรุปผลการประเมินมีหลักฐาน
ถูกต้องและเชื่อถือได้ ผลการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผลให้แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส าคัญต่อเด็ก การเลือกวิธีการประเมินผล ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง
ที่จะประเมิน การเลือกพฤติกรรมที่จะประเมินให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในการเปรียบเทียบพัฒนาการ
ของเด็กวัยเดียวกันต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน การตีความหรือสรุปผลการประเมินต้องมีความปรนัย  คือ แปรผลตาม
ข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความล าเอียงส่วนตัวในการตีความส าหรับเด็กบางคน หรือตีความแต่ละครั้งข้อมูลที่จะได้จะไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงท าให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
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  2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ตลอดจนยึดแนวการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 
2542: 8) ที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการศึกษาปฐมวัยไว้ในมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรา 6 กล่าวถึงการจัด
การศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มาตรา 8(2) กล่าวถึงรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 18(1) กล่าวถึงรูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบต่างๆ และมาตรา 22 
ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนา
คาร) จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับกับ
งานวิจัยของ กัลยา เชื้อพลากิจ (2550: 161171)) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริการของโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความต้องการต่อการ
บริหารของโรงเรียนมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม เป็นความต้องการที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการบริหารวิชาการ บริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป และการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน 
  3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามรายได้ ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบให้เปล่า ดังนั้น แม้ว่าผู้ปกครองมีรายได้แตกต่างกันก็ได้รับการบริการจัดการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น จึงส่งผลให้ พบว่าความคาดหวังผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) จ าแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ 
พรทิพย์  รัตนวิเชียร (2552: 39-49) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ พบว่า 
ผู้ปกครองส่วนใหญม่ีรายได้ปานกลาง มีแนวคิดทางการศึกษาจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความก้าวหน้า คือ ต้องการ
ให้นักศึกษาใช้แนวคิดที่การฝึกปฏิบัติมุ่งให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบ สามารถปรับตัวได้ดีมีความคิดริเริ่ม 
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตและส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ที่ดีกว่าแก่สังคมในอนาคต 
และผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งยังมีความคิดยึดติดกับวิธีเก่าๆ กล่าวคือ ต้องการให้โรงเรียนเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นในแนวเดียวกันในเรื่องแนวการจัดประสบการณ์นักเรียน สภาพชั้นเรียนและครูเป็นแบบก้าวหน้า 
คือ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในส่ิงที่เรียนรู้ส่ิงที่สอดคล้องกับชีวติจริง และการเปล่ียนแปลงทางสังคม และรู้จักคิด
ริเริ่มใช้ประโยชน์ของการหาความรู้ โดยที่ครูจะต้องให้ค าแนะน าส่งเสริมเด็กให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ถึงแม้ว่าผู้ปกครอง
อาจจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนของผู้ปกครองมีความแตกต่างกัน 

2766



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าป ี2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกตามอาชีพของผู้ปกครอง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสริ มสร้างทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม ดังนั้น ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ กัลยา  เชื้อพลากิจ (2550: 161-171) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริการของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ประสานมิตร พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความ
ต้องการต่อการบริหารงานของโรงเรียนมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็น
ความต้องการที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการบริหารวิชาการ บริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป 
และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผลปรากฏว่าความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากผลการวิจัยความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
(เทวะพัฒนาคาร) สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี ้
   1. ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียนควรด าเนินการส่งเสริม
ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยตนเองได้ตามความเหมาะสมวัยของตน การจัด
กิจกรรมการเรียนกาสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง 
   2. ด้านครูผู้สอน โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมในเรื่องครูผู้สอนมีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่
นักเรียน ตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกตพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
   3. ด้านส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมในเรื่องการมีส่ือการเรียนการสอน
ไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพนักเรียน นักเรียนรู้จักเก็บรักษาส่ิงของเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีส่ือการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียนเหมาะสมกับวัย 
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   4. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมในเรื่องการจัดอาคารสถานที่
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศทัว่ไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนาม
มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
   5. ด้านการอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมในเรื่องการจัด
อาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่ง
ข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา 
   6. ด้านการประเมินผล โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมในเรื่องการรายงานผลการประเมินให้กับ
ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง มีการจัดการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา และร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนน าผลที่
ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
  2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
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NBUE140: ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
THE DEMONSTRATION REQUIREMENT OF TEACHERS FROM KLAENG 
“WITTAYASATHAWORN” SCHOOL AFFILIATED WITH THE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18 
 
จุฑารัตน์ เบญจามฤต * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทย-
สถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของ
ครูในโรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์ 
และระดับการศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร วิธีการศึกษาได้ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 
122 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน แกลง ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีการความต้องการใน

ระดับมาก ( = 4.27, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครู ด้าน

หลักสูตร ( = 4.28, S.D. = 0.27) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.19, S.D. = 0.25) ด้านส่ือการเรียนรู้ ( = 

4.29, S.D. = 0.27) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.31, S.D. = 0.27) 
  2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง 
“วิทย-สถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนก ตามประสบการณ์การท างานและตาม
ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
 
Abstract 
 This research to study the teachers’ need on supervision of Klaeng “Wittayasathaworn” school, 
the Secondary Educational Service Area Office 18. The samples are 122 teachers from Klaeng 
“wittayasathaworn” school, the Secondary Educational Service Area Office 18. The need on supervision 
questionnaire of Klaeng “wittayasathaworn” school was used to gather the information reliability of the 
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questionnaire was is 0.98. The data analysis used frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and 
t-test. 
 From the results: 
  1. The teachers from Klaeng “wittayasathaworn” school, desired on the supervision at a 

“high” level ( = 4.27, S.D. = 0.26), also found at a “high” level in every aspect: “Course” ( = 4.28, 

S.D. = 0.27), “Learning activity” ( = 4.19, S.D. = 0.25), “Instructional Media” ( = 4.29, S.D. = 0.27), 

and “Measurement and Evaluation” ( = 4.31, S.D. = 0.27). 
  2. Working experience and education level had influence on the teachers’ need on 
supervision of the Klaeng “wittayasathaworn” school at .05 level of significance. 
 
Keywords: need on supervision of teachers, the Klaeng “wittayasathaworn” school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดไว้ใน 
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพายนอก และ
ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในนั้น ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งสถานศึกษามี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง และครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดง
จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ ความสนใจ การนิเทศภายในก าหนดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในไว้ มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพน าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (ชฎาภรณ์ ไชยยา. 2555: 56) 
 การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
โดย สุรีย์มาศ  สุขกสิ (2550: 54) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่รู้ปัญหา แนวทางในการพัฒนาได้ดีที่สุด  
จึงจ าเป็นที่ต้องร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศ และร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คมกริช  มาตย์วิเศษ (2553: 67) กล่าวว่า การนิเทศเป็นวิธีการที่มี
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ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถส าหรับหน่วยงาน โดยความร่วมมือของบุคลากร ทุก
ฝ่ายในการด าเนินงาน ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูอีกด้วยและการนิเทศภายในมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่วน ท่ีจะต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น การให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้แสดง
ศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพท่ีสูงขึ้นของผู้เรียน (ศิวากร  นันโท. 2550: 78) 
 การเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการประเมินรอบสามจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา และการด าเนินการให้ผลการประเมินระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานเพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ความสามารถของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ชี้แนะ แนะน า 
เพื่อปรับปรุงการเรียนกิจกรรมการสอนให้ได้ดีมีคุณภาพสามารถส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามไปด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552: 8) 
 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนท่ีมบีทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ  
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและศักยภาพ (โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”. 2558: 2) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นสภาพที่แท้จริงและน า
ผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์ และระดับการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความต้องการการนิเทศการสอน หมายถึง ความประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของครูจากศึกษานิเทศก ์หรือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านหลักสูตร หมายถึง การแนะน าช่วยเหลือโดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นการน าหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ การ
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จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร รวมถึงการประเมินผล และ 
3) แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร 
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การแนะน า ช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผู้เรียน 2) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 3) เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู้ด้วยตนเอง และ 5) วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ซ่อมเสริมการจัดกิจกรรม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลา สาระการ
เรียนรู้ 
  3. ด้านส่ือการเรียนรู้ หมายถึง การแนะน าช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ผลิตส่ือ ได้แก่ 1) การผลิตส่ือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ 3) การส ารวจและจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน และ 4) การใช้ส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการ
เลือกใช้สื่อส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 5) การใช้ท าแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การประเมินผลการใช้ส่ือ
การเรียนรู ้
  4. ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การแนะน าช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) การจัดท าระเบียบวิธีการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 2) การ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน 3) การประเมินผลระดับสถานศึกษา 4) การประเมินเพื่อตัดสินช่วงชั้น 5) เทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 6) เทคนิควิธีวัดและประเมินผล ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ 7) การสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล 8) การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และ 8) การจัดท าเอกสารวัดผลและประเมินผล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1. ประสบการณ์ 
    1.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
    1.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วย 
1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู ้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
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 โดยใช้กรอบแนวคิดตามแนวปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 180 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนแกลง “วิทย-
สถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 122 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวจิัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษา 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทย-
สถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ 
  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามแนวคิดของ เบส และคาห์น (Best & 
Kahn. 1993: 246-250) ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความต้องการมาก 
   3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความต้องการน้อย 
   1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด 
 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. ด้านหลักสูตร 
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
  4. ด้านการวัดและประเมินผล 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษา เอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักการนิเทศการสอนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการการนิเทศของครูผู้สอน 
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  2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากต าราการวัดผลและประเมินผล รวมทั้ งตัวอย่างแบบสอบถาม
ความต้องการการนิเทศของครูผู้สอน 
  3. สร้างเครื่องมือส าหรับวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นส ารวจรายการ (Checklist) และ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) 
 วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าอาจจ าแนก .20 - .91 
  2. น าแบบสอบถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .98 
  3. น าผลการทดลองมาเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
  4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าด้วยวิธี
สัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาช (Cronbach. 1970: 161) 
  5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมัน่ และค่าอ านาจจ าแนก ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มประชากร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียน 
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 
122 ฉบับ 
  3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษา 
  2. วิเคราะห์ระดับความความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 4 ด้าน ในแต่ละด้านและโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย 

( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างานและระดับการศึกษาวิเคราะห์

ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test แบบ 
independent 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์ และระดับการศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครู 
จ านวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปเป็นแบบเลือกตอบ ข้อมูลความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครู เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 122 ฉบับ ในการนิเทศการสอนทั้ง 4 ด้าน ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนที่มีประสบการณ์ท างาน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ด้วยสถิติ  
t-test แบบ independent ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
  1. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีการความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.27, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครู ด้าน

หลักสูตร ( = 4.28, S.D. = 0.27) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.19, S.D. = 0.25) ด้านส่ือการเรียนรู้ ( = 

4.29, S.D. = 0.27) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.31, S.D. = 0.27)  
  2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง 
“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี 

( = 4.20, S.D. = 0.23) และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ( = 4.30, S.D. = 0.14) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร 
  3. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง 

“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนก ตามระดับการศึกษาปริญญาตรี ( = 

4.25, S.D. = 0.20) และสูงกว่าปริญญาตรี ( = 4.31, S.D. = 0.10) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นด้านหลักสูตร 
 

อภิปรายผล 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบค่า
มัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี (  = 4.20, S.D. = 0.23) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

( = 4.30, S.D. = 0.14) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้น ด้านหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะครู
ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อย ทุกคนตระหนักดีกว่าต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อความ
เปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน ประสบการณ์ท าให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้หาความเข้าใจมองเห็นปัญหาได้ชัดเจน ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ท าให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง เพชรอ าไพ  สุขสบาย (2556: 67) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครูสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก จากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
การนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครูสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม เพศ 
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
กาญจนา  จันทะพันธ์ (2554: 63) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโ รงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย คือ การวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและ การน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และด้านการผลิตและการใช้ส่ือ การเรียนการสอน เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบค่ามัชฌิม-
เลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ( = 4.25, S.D. = 0.20) สูงกว่าปริญญาตรี ( = 4.31, S.D. = 
0.10) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะครูทุกคนไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ทุกคนตระหนักดีว่า ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน ระดับการศึกษาท าให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้หาความเข้าใจมองเห็นปัญหาชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ลัดดาพรรณ  จันทร์ปรีดา (2551: 57) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอ  
ตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนใน
เขตอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนใน
เขตอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ต าแหน่ง
ครู ขนาดโรงเรียน และวุฒิการศึกษาของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ประทีป  
ปรีชา (2552: 72) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการนิเทศและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามล าดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ความต้องการรับการนิเทศ ด้านวิชาการของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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และผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ครูควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์มาจัดท าหลักสูตร 
  2. ครูควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
  3. ครูควรได้รับการสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุในท้องถิ่น เพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
  4. ครูควรประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตรงตามตัวชี้วัด 
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NBUE141: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
PARENTS’ PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF BUENGSINGTO 
SCHOOL (SAHAKHAYEELOHSAMADPRACHASAN) UNDER THE CHACHEONGSAO 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
นาถตยา  มีภูงา * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) 
แบบIndependent Group 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.14, S.D. = 0.77) 

เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.82) 

ด้านบริหารจัดการ (X = 3.30, S.D. = 0.86) ด้านวิชาการ (X = 2.99, S.D. = 0. 88) และด้านงบประมาณ (X = 2.82, 
S.D. = 1.02) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและ
ด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การจัดการศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of this study were to study and compare the parents’ participation in education 
management of Buengsingto School (Sahakhayeelohsamad-prachasan) under Chacheongsao Primary 
Education Service Area Office 1. The samples included 156 parents of Buengsingto School 
(Sahakhayeelohsamadprachasan). Tool used for collecting data was the 5-rating scale checked list with 
reliability at .96. Statistics used in data analysis were percentage, mean, Standard Deviation and independent 
group t-test. 
 The study found that: 
 1. Parents’ participation in educational management of Buengsingto School 
(Sahakhayeelohsamadprachasan) under Chacheongsao Primary Education Service Office 1 in overall 

and each aspect was rated at moderate level ( X = 3.14, S.D. = 0.77). There were 4 aspects, first was 

relationship between home and school aspect ( X = 3.53, S.D. = 0.82), in high level. Second was general 

management aspect ( X = 3.30, S.D. = 0.86), third was academic aspect ( X = 2.99, S.D. = 0.88), and 

forth was budgets aspect ( X = 2.82, S.D. = 1.02) in moderate level, respectively. 
 2. Parents’ participation in educational managementof Buengsingto School 
(Sahakhayeelohsamadprachasan) under Chacheongsao Primary Education Service Office 1 compared 
by age ranges in overall were different at .05 level of significance. But the relationship between home and 
school aspect was not different. Parents’ participation in educational management compared by education 
background in overall were different at .05 level significance, except in academic aspect and budget 
aspect were not different. 
 
Keywords: Parents’ Participation, Educational Management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเป้าหมายว่าภายในปี 2561 
มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
หลักสูตรและเนื้อหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู-คณาจารย์
ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบ
การศึกษาด้วย ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะไม่มีวันส าเร็จได้ถ้าทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่ร่วมมือ
ร่วมใจกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
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 การจัดการศึกษาให้เกิดผลดีได้นั้น จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหลายมาตราที่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่าบุคคลย่อม
มีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้อง
ปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงไม่ได้
เป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนและครูเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ทุกส่วนในสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น เมื่อ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาก็ย่อมจะชว่ยให้เกิดการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษาด าเนินไป
ตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนนั่นเองและช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนชุมชนก็เกิด
ความรักและความหวงแหนสถานศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 
 จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและผลดีต่อตัวเด็กด้วยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปรากฏว่ามีผลต่อพัฒนาการและความส าเร็จด้านการศึกษาของนักเรียน
อย่างเด่นชัด อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้โรงเรียนด าเนินงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอีกด้วย 
รัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างจริงจังจนเรียกได้ว่าผู้ปกครอง “เป็นหุ้นส่วน” ของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามปี พ.ศ. 2554-2556 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) 
ได้รับการรับรองถึงกว่าร้อยละ 98 และ 89 ตามล าดับ แต่พบว่ามีข้อสังเกตการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาใน
ประเด็นด้านของการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมีการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการสู่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการที่ยังท าได้ไม่ทั่วถึง และ
พบว่าการมีความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเน้นการสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษี 
การประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ เป็นต้น การมีกลไกที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ทั้งระบบการประเมินผลการท างานของครู ผู้บริหาร และกลไกการรายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน
โดยผู้ปกครอง ชุมชน และส่วนกลางจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนสูงขึ้นได้ หน่วยงานทุกระดับ
บูรณาการการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 
 จากปัญหาของการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
เปิดท าการสอนระดับอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรส่วนใหญ่อาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้าง 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้รับ
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ความร่วมมือจากผู้ปกครองตามสมควรแต่ยังไม่เกิดความร่วมมือพัฒนาการทางการศึกษาเท่าที่  ควรทางโรงเรียนจึง
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันและเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนานักเรียนและการด าเนินการทุกด้านในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดหมายและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้าน 
ชุมชนกับโรงเรียนเป็นอย่างดี หากผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะในด้านการวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึง
สิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
น าไปปรับใช้ประโยชน์กับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา น าไป
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ใน
การจัดการศึกษาในแต่ละด้าน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) จ าแนกตามอายุและระดับการศึกษาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ ที่ท าหน้าที่อุปการะเล้ียงดู อบรม ส่ังสอนและให้การศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา หมายถึง สภาพความร่วมมือในกิจกรรมกระบวนการ
ที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบสนับสนุนหรือท างานร่วมกับโรงเรียน โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วม
แก้ปัญหา ตลอดจนร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ภาคภูมิใจในความส าเร็จของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
นักเรียนและตอบสนองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 ด้านวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  ประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น ในเรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลการพัฒนานักเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ด้านบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดบรรยากาศในโรงเรียน การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกและเอื้อต่อการน าไปใช้การคัดเลือกตัวแทนกรรมการสถานศึกษาหรือเป็น
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ตัวแทนด้านต่างๆ ของสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมใน
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
 ด้านงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวัสดุครุภัณฑ์
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน ได้แก่ การจัดตั้งหรือจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา การบริจาคเงิน
หรือส่ิงของต่างๆ ให้แก่โรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของโรงเรียนและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
บริหารเงินงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองนักเรียนในด้านการให้ข้อมูล การรับข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน เอาใจใส่ดูแล
นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติตนของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนการท ากิจกรรมของบุตรหลานให้ครูไปเยี่ยมบ้าน 
ติดตามแจ้งข้อมูลข่าวสารกับโรงเรียนเผยแพร่ผลงานและข่าวสารสู่ชุมชน ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนปรึกษาหารือ 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและจัดหาทรัพยากรให้กับโรงเรียนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนานักเรียน
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 263 คน 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 
1. ด้านวชิาการ 
2. ด้านบริหารจดัการ 
3. ด้านงบประมาณ 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบา้นกับโรงเรียน 

ลักษณะของผู้ปกครองนกัเรียน 
1. อาย ุ

1.1 ต่ ากวา่ 25 ปี 
1.2 25 ปีขึ้นไป 

2. ระดับการศกึษา 
2.1 ต่ ากวา่ปริญญาตรี 
2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป 
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  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 156 คน ต่อจากนั้นได้แบ่งตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละระดับชั้น 
แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายอีกครั้งได้กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ระดับชั้น ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อนุบาลปีท่ี 1   39   23 
อนุบาลปีท่ี 2   21   12 
ประถมศึกษาปีท่ี 1   30   18 
ประถมศึกษาปีท่ี 2   32   19 
ประถมศึกษาปีท่ี 3   29   17 
ประถมศึกษาปีท่ี 4   43   26 
ประถมศึกษาปีท่ี 5   35   21 
ประถมศึกษาปีท่ี 6   34   20 

ผลรวม 263 156 

 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
   1. ศึกษาจากศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย 
   2. ทบทวน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   4. ด าเนินสร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
ส าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยแต่ละฉบับมีทั้งหมด 2 ตอน 
ดังนี ้
    ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
    ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลักษณะข้อค าถาม
ของแบบสอบถามในตอนดังกล่าวเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงล าดับจากระดับปฏิบัติมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด 
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   5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเสนอแนะเพิ่มเติมและน าไป
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
   6. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ 
   7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง .60-1.0 
   8. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
   9. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out) 
กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา คือ ผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
   10. น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ จ าแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .96 
   11. จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยมีหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจ าชั้นแต่ละชั้นเรียนแจกและ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม รวมถึงให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จะท าให้การวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
   2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมอบให้ครูประจ าชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 เพื่อที่จะได้แจกแบบสอบถามให้แก่นักเรียนซึ่งอยู่ในชั้นที่ตัวเองประจ าอยู่และน ากลับไปให้ผู้ปกครองตนเอง
ตอบแบบสอบถามต่อไป 
   3. การเก็บแบบสอบถามกลับคืน ผู้วิจัยได้ก าหนดการเก็บแบบสอบกลับคืนภายในเวลา 1 สัปดาห์ 
นับจากวันท่ีได้มอบให้ครูประจ าชั้นเรียนแล้ว โดยผู้วิจัยเป็นผู้ไปเก็บและรวบรวมแบบสอบถามจากอาจารย์ประจ าชั้น
ด้วยตนเอง 
   4. น าข้อมูลที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์หลังจากนั้นจึงจัดท าตามขั้นตอน
การวิจัยต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ตรวจสอบและลงรหัสแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
    2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
    2.2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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รายข้อโดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่ใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale ซึ่งในแต่ละ
ด้านเป็นการให้ระดับการมีส่วนร่วมด้วยคะแนน (Rating Scale) มี 5 ระดับความคิดเห็น คือ 
     5 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด 
     4 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก 
     3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
     2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อย 
     1 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
   3. ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-testแบบ independent 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติในการค านวณหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค านวณค่า IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 

   1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) 
เป็นค่าความเชื่อมั่นท่ีค านวณหาได้จากสูตรครอนบาค (Cronbach) 
  2. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. ใช้สถิติหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent Group 
(t-test) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.82) 

ด้านบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.30, S.D. = 0.86) ด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.99, 

S.D. = 0.88) และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.82, S.D. = 1.02) ตามล าดับ 
  2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม ผู้ปกครอง
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มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ 
พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแสดงให้เห็นว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน รองลงมาคือ ด้าน
บริหารจัดการ และด้านวิชาการส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหมือนญาติมิตร จึงท าให้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอยู่ในระดับมาก แต่ผู้ปกครองนักเรียน
บางส่วนอาจไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นญาติพี่น้อง ปู่ย่า ตายาย อาจจะยังขาดความเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของบุตรหลาน 
ประกอบกับไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ส่งผลให้ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินพร  
เพ็ชรฉกรรจ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการบริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนระยอง
วิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วรรณ  สังข์ทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) อ าเภอบ่อไร ่
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้าน
นนทรีย์) อ าเภอบ่อไร ่จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น งานนิทรรศการ
วันวิชาการ กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ฯลฯ อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนของนักเรียน มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครู ให้ความร่วมมือในการจัดหาแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 
คือ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการสอนหรือผลิตส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี นั่นอาจหมายความได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียนก็เป็นได้ จึงท าให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดท าแผนการสอนหรือผลิตส่ือ
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมผู้ปกครองมีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู หรือผู้มีอ านาจปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เช่น จัดให้มีสนามกีฬาในสถานศึกษา ฯลฯ อยู่ในระดับ
มาก เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือ
ผู้มีอ านาจอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น การจราจร ความปลอดภัย อาหาร น้ าดื่ม ฯลฯ มีส่วนร่วมในประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และเข้าร่วมประชุมในการคัดเลือกตัวแทนกรรมการสถานศึกษาหรือเป็น
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ตัวแทนด้านต่างๆ ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ อธิบายได้ว่า โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองทุกภาคเรียน และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการของโรงเรียน 
ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะมีตัวแทนของผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยจึงท าให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้มีอ านาจปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือ
ผู้มีอ านาจอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน จึงท าให้การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมและรายด้านผู้ปกครองมีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลและหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และ
ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องประชุม ทางเดิน ฯลฯ 
บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน บริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา เช่น 
เครื่องท าน้ าเย็น ม้าหินอ่อน เก้าอี้ส าหรับประชุม เครื่องขยายเสียง ฯลฯ บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด 
หนังสือ ปากกา ดินสอ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาหาความรู้ และร่วมบริจาคหรือมอบ
อุปกรณ์กีฬาให้สถานศึกษา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชุดกีฬา ฯลฯ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเพราะผู้ปกครองอาจ
คาดหวังให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนในปกครองดีขึ้น เก่งกว่าคนอื่น ผู้ปกครองบางคนจึงตระหนักถึงปัญหาเรื่อง
งบประมาณในการจัดการศึกษา แต่ผู้ปกครองอาจจะมีรายได้น้อย จึงมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลและ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ในด้านน้ีเป็นการลดภาระด้านงบประมาณของทางโรงเรียนได้ส่วนหน่ึง 
  1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบตอบรับหรือแบบสอบถามที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนในช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ร่วมมือกับคณะครูในการติดตามผลการเรียนของนักเรียน ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง 
2 ข้อ ได้แก่ มีโอกาสได้พบปะสนทนากับครู เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียน และประสานความร่วมมือกับบุคลากรของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ปกครองกบัครู เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารโรงเรียนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และผู้ปกครองที่ไม่มีเวลามาพบปะสนทนาก็มักจะติดตามข่าวสารของโรงเรียนจากช่องทาง
ต่างๆ อยู่เสมอ จึงท าให้มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง พะนากร  มีภูค า (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก กับ โครว์ (Crowe. 2000) ได้ศึกษาการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการเรียน
ของเด็กให้มีคุณภาพ โดยได้ทดลองศึกษาการติดต่อส่ือสารระหว่างพ่อแม่กับทางโรงเรียนจากการสังเกตและสัมภาษณ์
ได้ข้อค้นพบว่าการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เช่น เครื่องมือที่ส าคัญซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทางด้านสติปัญญาร่างกายสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ด้านสังคมและเป็น
การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนของลูก 
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 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต  (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครอง
ที่อายุต่ ากว่า 25 ปี และ 25 ปี ขึ้นไป โดยรวมมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองที่อายุมีมากบางส่วน
อาจไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นญาติพี่น้อง ปู่ย่าตายาย อาจจะยังขาดความเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ประกอบ
กับไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน ประกอบกับมีความไว้วางใจต่อระบบการจัดการศึกษาที่เห็นว่า 
เป็นระบบราชการ มีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ส่วนผู้ปกครองที่อายุต่ ากว่า 25 ปี จะให้ความเอาใจใส่ในการเรียน
การสอนของนักเรียนและคอยติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ 
 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต  (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป โดยรวม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยที่ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีค่าเฉล่ียมากกว่าต่ ากว่าปริญญาตรี 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มักจะมีอาชีพการงานที่ดีกว่าและมีรายได้สูงกว่า จึงมี
โอกาสในการสนับสนุน หรือมีก าลังทรัพย์ในการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณมากกว่าผู้ปกครองที่จบการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ใช้เป็นแนวทางในวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองให้
มากขึ้น ซึ่งโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกเพศ ทุกวัย ระดับการศึกษา และอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยดึงเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มี
ความรู้หรือบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น 
  2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคดิเห็นในการประสานความร่วมมือกับบุคลากร
ของโรงเรียนในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อท่ีจะได้ให้ทางโรงเรียนรับทราบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความต้องการ
บริหารจัดการโรงเรียนให้ไปในแนวทางใด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารและการให้บริการด้านต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทั้งด้านก าลังกายก าลัง
ทรัพย์และก าลังสติปัญญามาช่วยจัดการศึกษาให้เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย 
  3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรทบทวนบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดี
กับผู้ปกครอง และลดบรรยากาศความเป็นวิชาการในการประชุม หรือเนื้อหาเชิงวิชาการมากเกินไป รวมทั้งจัดกิจกรรม
ที่น่าสนใจในเวลา สถานที่ และโอกาสอันเหมาะสมเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นด้วยความรู้สึก
ที่ยินดีเข้าใจและเต็มใจซึ่งจะท าให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
  2. ควรจัดท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหามาปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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NBUE142: การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนาอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
THE PARTICIPATION OF TEACHERS IN MANAGEMENT UNDER ONGKHARAK PATTANA 
SCHOOLS GROUP, ONGKHARAK DISTRICT, NAKHONNAYOK PROVINCE 
 
จิณารัตน ์ ซุ้นเจริญ 1   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
วิชาการและด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมการบริหารงานโรงเรียน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study the teachers’ prticipation in management under 
OngkharakPattana schools group, Ongkharak district, Nakhonnayok province. In 4 aspects; academic 
affair management, budget management, personnel management and general management. The 
populations were 109 teachers under OngkharakPattana schools group. The instrument of this study was 
5 levels rating scale questionnaire. The statistically analyzed in frequency, percentage, mean, and 
Standard Deviation. 
 The results of study found that: 
 The teachers’ participation in management under OngkharakPattana schools group, 
Ongkharak district, Nakhonnayok province. Overall were at high level. When considerate each aspect 
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found that; the participation was at high level of every aspect. By ordered descending as; personnel 
management, budget management, academic affair management and general management. 
 
Keywords: Participation, school administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด ซึ่งสถานศึกษาจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มจะต้องสอดคล้องกับการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา คือ ครอบคลุมใน 4 งาน คือ งานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 6) ผลของการด าเนินงานจัดการศึกษา จึงขึ้นอยู่กับความ- 
สามารถในการบริหารและการจัดการของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการและกระบวนการในการน าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาพัฒนาโรงเรียน
คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงานของโรงเรียน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานการติดตาม
ประเมินผลงาน และการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียน (จรินทร์  ถาวรสิน. 2550: 1) อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ 
ซึ่งคุณภาพขิงการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนจะมีมาตรฐานหรือไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย โดย
มีผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นสอนในการปฏิบัติ 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยยึดกรอบ
ภารกิจงานของสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงาน
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารงานท่ัวไป โดยคาดหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับ
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผลพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุง แก้ไขให้ครูได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานโรงเรียนให้มากขึ้น และเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา ในภารกิจงานในสถานศึกษา 4 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ  2546: 32) ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก จ านวน 109 คนเนื่องจากมีประชากรที่แน่นอน และมีจ านวนไม่มากนัก จึงศึกษาจากประชากร 
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 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
   1.1 ขนาดโรงเรียน 
   1.2 ประสบการณ์ท างาน 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา 4 งาน ประกอบด้วย 
   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
   2.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูมีบทบาทได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในโรงเรียน โดยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทางเลือกในการตัดสินใจปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงานวิชาการ 
การจัดการด้านหลักสูตรหลักและหลักสูตรท้องถิ่น การจัดแผนการเรียนการสอน การจัดการด้านวัสดุและส่ือการ
เรียนรู้ การจัดตารางการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การด าเนินงานนิเทศภายในและการ
วัดผลประเมินผลการเรียน 
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ งานทะเบียนสถิติ งานสารบรรณ งานบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนใช้เงิน
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณด าเนินงานโครงการต่างๆ และการประเมินผลการบริหารงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ 
การวางแผนก าลังคน การใช้ก าลังคนและการพัฒนาบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดสวัสดิการ การรักษาวินัยของบุคลากร การแก้ปัญหาข้อขัดแยง้
ของบุคลากร และการประเมินผลงานของบุคลากร 
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน งานธุรการ
งานสถานท่ี งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบบริหารองค์กร การประสานส่งเสริม สนับสนุน
และการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริหารการศึกษาทุกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป ตามกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
รายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์
การท างาน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ านวน 12 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 ข้อ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ 16 ข้อ ด้านการบริหารงานท่ัวไป จ านวน 19 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในภารกิจงาน
ของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
   4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการสร้างเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
ร่างแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. ขนาดโรงเรียน 
2. ประสบการณ์ท างาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงาน
โรงเรียน ได้แก ่
1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
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   2. น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
   3. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 ส าหรับน าไปใช้จัดท า
แบบสอบถามจ านวน 54 ข้อ 
   4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยหาความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของ ครอนบาช (Cronbach. 1990: 202-204) ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปได้ค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-0.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยเดินทางไปโรงเรียนที่เป็นประชาการในการวิจัย และขอความอนุเคราะห์ครูที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้อธิบายเหตุผลการท าวิจัยตอบ และรอรับกลับคืนหลังจากผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ
ด้วยตนเอง 
   4. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครูผู้สอน แล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
   5. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 109 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 และมีความสมบูรณ์ 
ทุกฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
และประสบการณ์การท างาน โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
  2. แบบสอบถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนาในภารกิจงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยการหา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยเป็นรายข้อและรายด้าน 
  3. น าค่าเฉล่ียมาแปลผล (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2549: 153) 
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   1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ ์(ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 255: 34) 

   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ () (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 
2551: 34) 
  2. สถิติที่ใช้หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2547) ดังนี ้
 

R
IOC = 

N

  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การท างาน 

(N = 109) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
1. โรงเรียน 
    1.1 ขนาดเล็ก 
    1.2 ขนาดกลาง 
    1.3 ขนาดใหญ ่

 
36 
42 
31 

 
33.03 
38.53 
28.44 

 
2 
1 
3 

รวม 109 100  
2. ประสบการณ์ท างาน 
    2.1 1-10 ปี 
    2.2 11-20 ปี 
    2.3 21-30 ปี 
    2.4 31-40 ปี 

 
11 
24 
46 
28 

 
10.09 
22.02 
42.20 
25.69 

 
4 
3 
1 
2 

รวม 109 100  

 
 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 33.03 
โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 38.53 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.44 ด้านประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี มีจ านวน  
ร้อยละ 22.02 ด้านประสบการณ์ท างาน  21-30 ปี มีจ านวน ร้อยละ 42.20 และด้านประสบการณ์ท างาน 31-40 ปี มี
จ านวน ร้อยละ 25.69 
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ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา 

 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียน   S.D. 
ระดับการ 
มีส่วนร่วม 

อันดับ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.43 0.71 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.44 0.69 มาก 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.48 0.68 มาก 4 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.42 0.71 มาก 2 

รวม 4.44 0.70 มาก - 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.44) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม

โรงเรียนองครักษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อ 2 การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อ 3 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา ข้อ 14 การวัดผลและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน และข้อ 16 การจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี ส าหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก 
   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัด

กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 การจัดท าแผนงานงบประมาณประจ าปี ข้อ 7 การจัดซื้อและจัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ข้อ 9 การจัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และข้อ 11 การควบคุม ดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ส าหรับข้ออ่ืนๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม

โรงเรียนองครักษ์พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.48) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 การส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและด าเนินการทางวินัย และข้อ 7 การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับข้ออ่ืนๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม

โรงเรียนองครักษ์พัฒนา ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.42) เมื่อพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 การบริการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เช่นการรักษาพยาบาล 
อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ข้อ 5 การดูและและใช้ประโยชน์อาคารเรียนและอาคารประกอบ ข้อ 7 การ
ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน ข้อ 9 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนต่อชุมชน  
และข้อ 12 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ส าหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรยีน กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มีเจตนามุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบการกระจายอ านาจตามเจตนาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ในกรอบภารกิจทั้ง 4 งาน ไปยังโรงเรียนโดยตรง โรงเรียนต้องด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารให้มี
เอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนเกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2545: 1) เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนท่ีต้องด าเนินการ
ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือในการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา ท าให้บุคลากรทุกคนตระหนักและบทบาทจาก 
ผู้ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ร่วมงาน ร่วมตัดสินใจ เป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติร่วมกับผู้บริหาร 
และคณะกรรมการแต่ละโรงเรียนต้องมีผู้รับผิดชอบภาระในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใด หรือจะตั้งอยู่ ณ 
ที่ใดก็ตาม สอดคล้องกับ ยรรยง  แก่นสาร (2545) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูเกิดขวัญและก าลังใจ เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารเป็นที่รักของครู จึงพยายามที่จะให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป แต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
   1.1 การบริหารวิชาการ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติรองรับและสนับสนุนการบริหารด้านการบริหารงานวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา บุคลากรที่เป็นตัวหลักในการ
ด าเนินการของโรงเรียน ได้แก่ ครูผู้สอน ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
อีกทั้งการบริหารงานด้านวิชาการถือวา่เป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นหัวใจของแต่ละโรงเรียน 
ผู้บริหารจึงต้องใช้ข้อมูลจากทุกฝ่ายมาร่วมตัดสินใจ จึงปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงานและใช้ข้อมูลเหล่านั้นมา
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ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้งานบริหารงานวิชาการส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโรงเรียนมากที่สุด 
งานวิชาการเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับครู ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ
ในภารกิจงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายของ ชัยวัฒน์  เรืองวาณิชยกุล (2550) ที่กล่าวว่า ครูต้องมีความ- 
สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นจริงได้  เมื่อครูมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน จัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพที่เป็นจริงและน าไปใช้ในชีวิตจริง  จัดหาแหล่งการเรียนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนสนใจ
ศึกษาและมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีความสุขจากการเรียนรู้และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านงานวิชาการอยู่ ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นภารกิจหลักของครูผู้สอนแต่ละคนที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคต ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ครูทุกคนต้องร่วมพิจารณาน าปัญหาหรือส่ิงที่ต้องการพัฒนามาจัดท าแผนและโครงการต่างๆ แผนจึงเป็น
เครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ปราโมทย์  กิ่งแก้ว. 2544: 21) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมยศ  นาวีการ (2539) ที่กล่าวว่าแผนปฏิบัติการเป็นแผนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร 
เพื่อท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของครูด้านการบริหารวิชาการด้านการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบได้อันดับต่ าสุด ทั้งนี้เนื่องจากภาระงานหลักของครูผู้สอนคือ
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่รับผิดชอบในโรงเรียนซึ่งเป็นภาระที่หนักประกอบกับต้องรับผิดชอบงานพิเศษในกรอบ
ภารกิจ 4 งานของโรงเรียนอีกท าให้การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีร่วมกับหน่วยงานภายนอกมีน้อย 
   1.2 การบริหารงบประมาณ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดท าแผนงบประมาณ 
การควบคุม  ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ และจัดซื้อและจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจาก
งานด้านนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเลย
จะต้องได้รับโทษค่อนข้างรุนแรงและชัดเจนกว่างานด้านอื่น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 
2528) โรงเรียนทุกแห่งต้องด าเนินการให้ครบถ้วน ต้องใช้ครูรับผิดชอบในการด าเนินการโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับงานด้านนี้เป็นพิเศษ ต้องด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินท้ัง 7 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทุนของกิจกรรม จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ การจัดท าบัญชีพึงรับ-พึงจ่าย การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน 
บริหารงานต้องยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ท าให้ครูบางท่านเท่านั้นเข้ามาร่วมบริหารด้านการระดมทรัพยากรจาก
องค์กร หน่วยงานและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นด้านที่ครูผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีทรัพยากรที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับการพัฒนาหน่วยงานตนเองได้อย่างเต็มที่และยังไม่สามารถแบ่งปัน
ให้หน่วยงานอื่นได้มาก ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ฯ แหล่งข้อมูล และแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน 
และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรเอกชนมาใช้จัดการศึกษาแล้วก็ตาม แต่ในทาง
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ปฏิบัติยังติดอีกหลายประการ เช่น ด้านระเบียบ แนวปฏิบัติ การประสานงาน เป็นต้น ดังนั้นการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานอื่นมาให้โรงเรียนจึงยังมีเป็นจ านวนน้อย 
   1.3 การบริหารงานบุคคล พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและด าเนินการทางวินัย การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ภาระงาน ประเมินความต้องการวางแผน
กรอบอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งบุคลากรของโรงเรียน และการให้ความเห็นชอบและเสนอการโอน ย้ายบุคลากร 
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายตามล าดับขั้นการบริหาร บทบาทหน้าที่ส าคัญใน
ด้านน้ีเป็นของผู้บริหารและฝ่ายบริหาร ท าให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในด้านนี้น้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุเทพ  
ทรัพย์อาภรณ์ (2539) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความท้อถอยของครูประถมศึกษา 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในการให้ความเห็นกรณีไปช่วยงานราชการ
ของบุคลาการในโรงเรียนเป็นด้านที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด เนื่องจากขอไปช่วยราชการเป็นสิทธิส่วนตัวของครูแต่ละ
คนและความเห็นชอบเป็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนไม่สามารถก้าวก่ายความคิดเห็นได้ เรื่องบางเรื่องถือเป็นความลับ 
ผู้บริหารอาจใช้การตัดสินใจบริหารงานเพียงล าพังได้ 
   1.4 การบริหารงานทั่วไป พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป 3 ล าดับแรก ได้แก่ การบริการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียน เช่น การรักษาพยาบาล อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนและการร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครูแต่ละท่านที่ต้องงเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แต่ละโรงเรียนจึงต้องมีแนวปฏิบัติในเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ในการเรียนการสอนครูต้องสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรม 
ปลูกฝังลักษณะนสัิยที่ดีงามแก่นักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์เพ็ญ  เชื้อพานิช ที่ว่าการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นเหตุหน่ึงที่ท าให้ครูต้องร่วมมอืกันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ
มาก ประกอบกับโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นักเรียนก็เป็นสมาชิกในชุมชนกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นจึง
เปรียบเสมือนเป็นงานท่ีโรงเรียนต้องเข้าร่วมจัดด้วย ผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงชุมชนเพียงคนเดียวได้อย่างทั่วถึง ต้อง
อาศัยครูทุกคนลงไปสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ถนัด ต้องขอความร่วมมือจากครูเพื่อส่ือสารกับชุมชน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารและคณะครูต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน จึงท าให้ความร่วมมือของ
ครูผู้สอนในด้านน้ีอยู่ใน 3 อันดับแรกครูผู้สอนมีส่วนร่วมด้านการท า เก็บรักษา ยืมและท าลายหนังสือและเอกสารทาง
ราชการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านน้ีเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบท่ีกฎหมายก าหนดผู้ปฏิบัติต้องเป็น
ผู้มีความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานอย่างถ่องแท้ ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าวนี้โดยตรงผู้บริหารเกรง
ความผิดพลาดจึงมักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด มักให้ครูบางท่านเท่านั้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  2. ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลางและครูในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกัน ทั้งบุคลากร ทรัพยากร อาคารสถานที่
และส่ิงแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ย่อมส่งผลที่แตกต่างกันในโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มี
บรรยากาศหลากหลาย มีบุคลากรท่ีแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีบุคลากรน้อย 
มีผลดีต่อความส าคัญและยึดมั่นต่อกันสูงกว่า (เสรี  หมื่นพล. 2552) 
  3. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยครูที่มีประสบการณ์การท างาน มากมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากกว่า
ครูที่มีประสบการณ์น้อย เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้บริหารต้องน ามาใช้ในการ
เลือกทางเลือกที่ดีในการหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุล่วงตามเป้าหมาย ประสบการณ์การสอนของครูเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ เพราะระยะเวลารับราชการที่นาน จะสามารถน าประสบการณ์มาท าความเข้าใจมองเห็นปัญหา
ได้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริง ส่งผลให้ตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นย าขึ้น (ไพโรจน์  มินสาคร. 2550) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  จากการวิจัยค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้  ดังต่อไปนี้ 
   1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ และการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
   2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่ องการ
ระดมทรัพยากรจากองค์กร หน่วยงานและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ และการจัดบริการ สวัสดิการ และกองทุนการศึกษาในโรงเรียน 
   3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่องการให้ความเห็นกรณีไป
ช่วยราชการของบุคลากรในโรงเรียน และการให้ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการโอนย้ายบุคลากรในโรงเรียน 
โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาการช่วยราชการอย่างโปร่งใส 
   4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่องการท า เก็บรักษา ยืม 
และท าลายหนังสือและเอกสารทางราชการ และการรับ ผ่อนผันและยกเว้นการเข้าเรียนของนักเรียนโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารทางราชการอย่างครอบคลุมและมีการออกระเบียบโรงเรียน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ไพโรจน์  มินสาคร. (2550). ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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NBUE143: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
THE PERSPECTIVES OF TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF SECONDARY 
SCHOOLS IN MUANG, SAKAEO 
 
วาสนา  เปรมประสงค์ 1   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คงเทีย่ง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว จ านวน 
149 คน โดยการสุ่มตัวอย่างของเครจซแีละมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 63 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรี ยน

มัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผนงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: งานวิชาการโรงเรียน, การบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
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Abstract 
 This research aims to study and compare the perspectives of teachers on academic 
administration of secondary schools in Muang, Sakaeo, that divided by gender and teaching experience. 
149 teachers from secondary schools in Muang, Sakaeo, were selected by sampling technique of Krejcie 
& Morgan (Krejcie; & Morgan. 1970: 608). Rating scale questionnaire was used to gather the academic 
administration of secondary school information which is 63 items. The reliability value of this questionnaire 

is .95. The information analysis techniques are percentage (%), average ( ), Standard Deviation (S.D.), 
and t-test. 
 From the results: 
  1. Overall, the teachers’ perspectives on academic administration of secondary schools’ 

administrators in Muang, Sakaeo, is in the “Agree” level ( = 4.20, SD = 0.52). When considering in 
each approaches, found that, all approaches are in the “Agree” level. The highest score is “Educational 
evaluation”, “Educational guidance”, and “Academic development and encouragement”, respectively. 
And the last one is “Educational administration”. 
  2. Overall, the teachers’ perspectives comparison on academic administration of 
secondary schools in Muang, Sakaeo, divided by gender are not different. Besides, when considering in 
each approaches, found that, mostly, there are not different perspectives; except in “Activity-based 
learning”. 
  3. Overall, the teachers’ perspectives comparison on academic administration of 
secondary schools in Muang, Sakaeo, divided by teaching experience are significantly different at .05, 
which according with the assumption. Besides, when considering in each approaches, found that, 
mostly, there are significantly different at .05; except in “Academic planning”, “Educational guidance”, 
and “Educational evaluation” 
 
Keywords: Academic schools, The Academic Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนะนโยบายด้านการศึกษาและให้หลักในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และให้คนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยเป็นผู้มีความรู้และ
สามารถเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม สามารถด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
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ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการบริหารวิชาการต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่าย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 โรงเรียนที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพในการจัดการศึกษามักได้รับการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิชาการเป็นส าคัญ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งในบรรดางานวิชาการ
และจัดการศึกษาในสถานศกึษา งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายวิชาการ ดังนี้ 
การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงารวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน การแนะแนวการศึกษา การประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ งานวิชาการทั้ง 7 ด้านนี้ จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมี
ความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552: 18) 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าสูงสุดของโรงเรียนต้องเป็น
บุคคลทีม่ีคุณภาพเป็นผู้น าทางการศึกษา คือ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และให้ความส าคัญกับการบริหาร 
งานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ เน้นการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยตรงกับนักเรียน มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สังคมไทยต้องการ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนที่มีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษาแก่เยาวชน โดยมีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีความรู้ พึ่งพาตนเองได้  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข แต่จากการด าเนินการด้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
เพราะการที่โรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิต
นักเรียนท่ีมีคุณภาพออกไปสู่สังคมทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับสูง หรือการประกอบอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ า เภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 191 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากประชากร โดยการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 149 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี ้
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลต่อทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการ
ของผู้บริหาร โดยให้ครูแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
 งานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน  การแนะแนวการศึกษา การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 ครู หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1. สถานภาพทางเพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
2. ประสบการณ์การสอนของคร ู
    2.1 น้อยกว่า 10 ป ี
    2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารงานวิชาการ 
7 ด้าน ได้แก่ 
1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. การบริหารงานวชิาการ 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ 
5. การวดัผลและประเมินผลการเรียน 
    และงานทะเบียนนักเรยีน 
6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

2807



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน 
 2. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศและประสบการณ์การสอนเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา และด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 นี้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 และแบบสอบถามของผู้วิจัยอื่นที่ได้
ท าไว้แล้ว จากนั้นวิเคราะห์รายละเอียดของแบบสอบถามทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 
  2. สร้างแบบทดสอบฉบับร่างแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  3. น าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยใช้เทคนิค IOC ตลอดจนความชัดเจนของภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น 
ซึ่งค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง 
  4. ด้านค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-
out) กับครูผู้สอนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของ คอนบาช (Cronbach. 
1990: 202–204) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงวันที่ 3 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 โดยผู้วิจัย
น าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 149 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   1. เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อของแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตาม
แนวความคิดของ ลิเคิร์ท 

   2. น าคะแนนที่ได้มาหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม มาท าการลงรหัส (Coding) และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้
   1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นรายข้อ รายด้านและรายรวม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

คะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามสถานภาพทางเพศ และประสบการณ์การสอน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที 
(t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับและอันดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมและรายด้าน 
 

การบริหารงานวชิาการ 
N = 149 ระดับ 

ความคิดเห็น 
อันดับ 

  S.D. 
1. การวางแผนงานวิชาการ 4.18 .59 มาก 5 
2. การบริหารงานวิชาการ 4.16 .57 มาก 6 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.18 .57 มาก 5 
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 4.22 .51 มาก 3 
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 4.19 .55 มาก 4 
6. การแนะแนวการศึกษา 4.23 .61 มาก 2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

การบริหารงานวชิาการ 
N = 149 ระดับ 

ความคิดเห็น 
อันดับ 

  S.D. 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 4.26 .64 มาก 1 

รวม 4.20 .52 มาก - 

 
 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก

คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ ( = 4.26) การแนะแนว

การศึกษา ( = 4.23) การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ( = 4.22) ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้าน

การบริหารงานวิชาการ ( = 4.16) 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างครูเพศชายกับครูเพศหญิง 
 

การบริหารงานวชิาการ 

N = 149 

t Sig 
ครูเพศชาย 

n = 82 
ครูเพศหญงิ 

n = 67 

  S.D.   S.D. 
1. การวางแผนงานวิชาการ 4.25 .65 4.09 .50 1.64 .102 
2. การบริหารงานวชิาการ 4.22 .62 4.09 .48 1.41 .160 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.28 .58 4.06 .55 2.32* .022 
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ 4.24 .55 4.19 .47 .56 .573 
5. การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงาน 
    ทะเบียนนักเรียน 4.25 .59 4.12 .49 1.46 .145 
6. การแนะแนวการศึกษา 4.31 .62 4.15 .60 1.56 .120 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 4.29 .65 4.22 .64 .59 .554 

รวม 4.26 .56 4.13 .46 1.51 .132 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี กับครทูี่มีประสบการณ์การสอน 10 ป ี
ขึ้นไป 

 

การบริหารงานวชิาการ 

N = 149 

t Sig 
ประสบการณ์ 
น้อยกวา่ 10 ป ี

n = 75 

ประสบการณ์ 
10 ปี ขึ้นไป 

n = 74 

  S.D.   S.D. 
1. การวางแผนงานวิชาการ 4.25 .65 4.11 .53 1.43 .153 
2. การบริหารงานวชิาการ 4.25 .60 4.06 .52 2.06* .041 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.28 .60 4.08 .53 2.05* .042 
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ 4.32 .55 4.12 .45 2.40* .017 
5. การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงาน 
    ทะเบียนนักเรียน 4.30 .58 4.08 .50 2.48* .014 
6. การแนะแนวการศึกษา 4.29 .70 4.18 .51 1.06 .288 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 4.33 .70 4.18 .57 1.41 .159 

รวม 4.29 .57 4.12 .45 2.01* .046 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผน
งานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจาก
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา การ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ตามล าดับส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลักที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นหัวใจของการบริหารงานของสถานศึกษา เพราะเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความส าคัญและเป็นผู้น า
ทางวิชาการโดยการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีณัญญาพัจน์  โคตรหลักค า (2559) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิ  อินทร์สุวรรณ 
(2558) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมธัยมศกึษาได้ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มีการประชุมชี้แจง แนวทางการ
ปฏิบัติงานวิชาการ และได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน จึงท าให้การด าเนินงานวิชาการมีความ
เป็นเอกภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนางานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
วิชาการเหมือนกัน โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียน จึงส่งผลให้ครูเพศชายและครูเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เรวัช  บุญรอด (2550) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตาม
ทัศนะของครู ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์  จันทไทย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  
เขต 1 จ าแนกตามเพศในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผนงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการด าเนิน 
งานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี ผ่านการศึกษา การ
ฝึกอบรม การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนน้อย ส่วนครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ได้มีการศึกษา ฝึกอบรม  
มีการพัฒนา มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นจ านวนมาก จึงส่งผล
ให้มีความคิดเห็นที่แตกตา่งกัน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรีพร  โพธิ์ภักดี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ต้องตา กวดนอก (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารแตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาภา  ฐปนสิทธางกูร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อ การบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสังกัดของ จ.ภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลวิชาการอย่างเป็นระบบและควรมีการจัดท า
เอกสารคู่มือครู คู่มือนักเรียนอย่างพอเพียงและเป็นปัจจุบัน 
  2. ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
วิชาการอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
  3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดหาส่ือ จัดท า ส่ือ การเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีวิธีการจัดเก็บ บ ารุงรักษา ส่ือการเรียนการสอน มีความสะดวกในการใช้ส่ือการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเข้ากิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
  5. ด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน ควรมีการจัดท าคลังข้อสอบและมีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  6. ด้านการแนะแนวการศึกษา ครูทุกคนควรให้ความร่วมมือในการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือ 
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  7. ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน
วิชาการ และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ และควรมีการตรวจสอบผลการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าแผนงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  3. ควรมีการศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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NBUE144: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
OPINIONS OF TEACHERS TOWARDS ACADEMIC ADMINISTRATION OF WAT TA KHAN 
SCHOOL UNDER THE RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
เพ็ญพยอม  ภูกะฐิน 1   ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
วัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ครูโรงเรียนวัดตาขัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 15 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ ครูโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) โดยหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) และหาค่า 
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85 ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ ความคิดเห็น มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละงาน พบว่า มีความคิดเห็นในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย 

ดังนี้ 1) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (µ = 4.73,  = 0.46) 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (µ = 

4.67,  = 0.49) 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ (µ = 4.60,  = 0.51) 4) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (µ = 4.53,  = 0.52) 5) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน (µ = 4.53,  = 0.74) 6) การนิเทศการศึกษา (µ = 4.53,  = 0.52) และความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 11 งาน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ดังนี้ 1) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (µ = 4.47,  = 0.52) 2) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (µ = 

4.47,  = 0.52) 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.74) 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.51) 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (µ 

= 4.40,  = 0.83) 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (µ = 4.47,  = 0.52) 7) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
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สถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.63) 8) การแนะแนว (µ = 4.33,  = 0.82) 9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (µ = 

4.27,  = 0.70) 10) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (µ = 4.07,  = 

0.70) และ 11) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (µ = 4.70,  = 0.48) 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็นของครู 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the opinions of teachers towards academic administration of 
Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The samples of the 
research were 15teachers in Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area 
Office 1. This research applied the questionnaires on the opinions of teachers towards academic 
administration of Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1, 
classifying by educational levels and work experiences. The research was conducted in the second 
semester of the academic year of 2016 with 15 teachers in Wat Ta Khan School under the Rayong 
Primary Educational Service Area Office 1. The instrument used in this research was the questionnaire 
tested the content validity by calculating the index of congruence (IOC) and calculated the reliability 
through Cronbach's Alpha Coefficient values. It was found that the reliability was 0.85. The questions 
were the five rating scale response options, that is, most, much, moderate, little, and least. The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, and Standard Deviation. 
 The results of research showed that: Overall, the opinions of teachers towards academic 
administration of Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 were 
at a high level. Considering by items, there were six items at a highest level, arranged in descending 

mean order as follows: 1) developing and promoting learning centers (µ = 4.73,  = 0.46), 2) developing 

educational institute’s curriculum (µ = 4.67,  = 0.49), 3) academic planning (µ = 4.60,  = 0.51), 4) 

developing or providing opinions to develop local curriculum (µ = 4.53,  = 0.52), 5) measuring, 

evaluating, and transferring study results (µ = 4.53,  = 0.74), and 6)educational supervision (µ = 4.53, 

 = 0.52), whereas there were 11 items at a high level, arranged in descending mean order as follows: 1) 

collaborating academic development with other educational institutes and organizations (µ = 4.47,  = 

0.52),2) developing and using educational technological media (µ = 4.47,  = 0.52), 3) learning 

management in the educational institute (µ = 4.40,  = 0.74), 4) researching to develop institute’s 

educational quality (µ = 4.40,  = 0.51), 5) developing the internal quality assurance system and the 

education standards (µ = 4.40,  = 0.83), 6) academic promotion and support to people, families, 

organizations, enterprises, and other institutes providing education (µ = 4.47,  = 0.52, 7) textbook 
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selection for the educational institute (µ = 4.40,  = 0.63), 8) guidance (µ = 4.33,  = 0.82), 9) learning 

process development (µ = 4.27,  = 0.70), 10) establishing academic regulations and practices of the 

educational institute (µ = 4.07,  = 0.70), and 11) promoting academic strength in the community (µ = 

4.70,  = 0.48). 
 
Keywords: Academic Administration, Opinions of Teachers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  
มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) ดังนั้น การบริหารและการจัด
การศึกษาในปัจจบุันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหาร
วิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารท่ัวไป ซึ่งงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ
ในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวน การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 3) การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้าน
การวัดและประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงานด้านวิชาการ จะมีขั้นการวางแผนด้านวิ ชาการ ขั้นการจัดและ
ด าเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 7) 
 งานหลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ บุคลากรจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา เนื่องจากประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ถ้าโรงเรียน
บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนก็จะมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ถ้าโรงเรียนมีปัญหาใน
การบริหารงานวิชาการก็จะส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนด้อย ลงไปด้วยหรือไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ดังนั้นครูในโรงเรียนจะต้องสนใจและเอาใจใส่ในการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ
ตามนโยบายและเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน (รุจิร์  ภู่สาระ. 2545: 51) 
 โรงเรียนวัดตาขัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มีการแบ่งขอบข่ายการ
บริหารงานออกเป็นงานต่างๆ โดยได้แต่งตั้งครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ซึ่งครูผู้สอนถือว่าเป็นส่ือกลางในการน า
หลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและถือว่าการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญที่สุด ส่วนงานอื่นๆ 
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นั้นจะเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็นงานที่ส่งผลให้การศึกษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ หากการบริหารงานวิชาการด้อยประสิทธิภาพงานอื่นๆ จะด้อยประสิทธิภาพ
ไปด้วย การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้น จึงเป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ปัญหาที่โรงเรียนวัดตาขันพบใน
การบริหารงานวิชาการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระสาระ
ภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ (โรงเรียนวัดตาขัน.  2558: 47-53) ส่งผล
ให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ 5 ของกลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายจากทั้งหมด 13 โรงเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูไม่หลากหลาย บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามวิชาเอก ครูยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้แก่ผู้เรียนตามลักษณะการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้แก่
ผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่เป้าหมายหลักในการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นที่การแข่งขันทางด้านวิชาการ มากกว่า
การพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน ครูส่วนใหญ่ไม่ใช้สื่อในการสอน อีก
ทั้งส่ือการสอนที่จ าเป็นและส่ือที่ครูต้องการใช้ไม่มีในโรงเรียน ทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียน จะต้องมีการจัดระบบการ
บริหารงานวิชาการให้ด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลท าให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดตาขันในเครือข่ายอ าเภอบ้านค่ายจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขันให้มีคุณภาพ ซึ่งผล 
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ เจตนารมณ์ในการพัฒนาผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข
ตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวดัตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความคดิเห็นของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวดัตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คน 
 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 ระดับการศึกษา 
   1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
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  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
   2.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
   2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   2.6 การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
   2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   2.8 การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
   2.9 การนิเทศการศึกษา 
   2.10 การแนะแนว 
   2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
   2.12 การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
   2.14 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
   2.15 การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
   2.17 การพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็นของครู หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เกิดจากความรู้สึก เจตคติ และประสบการณ์
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 
 การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรม
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกบัการให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสตูรทอ้งถิ่น หมายถงึ 
การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากสภาพปัญหา และความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่
ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนได้  
 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม และจัดระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ การท าแผนงานวิชาการ การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน การศึกษา การพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนา และ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็ม
แข็งทางวิชาการ 
 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็น การจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ส่ือการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอน 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพแวดล้อม 
จัดท าโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่างๆ การน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการวัดผล ประเมินผลแต่ละรายวิชา แล้วด าเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ และประสานความร่วมมือในการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น 
 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนเพื่อท า
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กร ครอบครัว และบุคคลในชุมชน 
เพื่อพัฒนา และใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความตระหนักให้แก่ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 การแนะแนว หมายถึง การจัดระบบ และการด าเนินการแนะแนวทางวิชาการและอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมอืของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผลการแนะแนวกับ
สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ จัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
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การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการ
จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี 
 การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็น การส ารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด 
และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพของชีวิตประชาชนในชุมชน 
ท้องถิ่นโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  หมายถึง การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น เป็นการช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการระหว่าง
สถานศึกษา และองค์กรอื่นตลอดจนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งวิทยากรจากภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งงานวิชาการในที่อื่นๆ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน
การสอน 
  การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา หมายถึง การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา เป็น การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ในจัด
การศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ 
 การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง การจัดท า
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเป็น การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท า
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ จัดหาหนังสือเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการ
สอน การแต่งตังคณะกรรมการหาหนังสือเรียนและเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณา
คุณภาพของหนังสือเรียน 
 การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็นการศึกษา วิเคราะห์การใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของครู ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 คร ูหมายถึง ข้าราชการครู ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอน หรือด ารงต าแหน่งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 ของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
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 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู 
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) น้อยกว่า 10 ปี และ 2) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
ทุกฉบับ จ านวน 15 ฉบับ 
  2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน
เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 โดยหาค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
เป็นรายข้อแล้วน าเสนอโดยรูปตารางประกอบการบรรยาย 
  5. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
  2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ 
  3. หาค่าความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
 

ระดับการศกึษา 
1. ปริญญาตร ี
2. สูงกวา่ปริญญาตร ี
ประสบการณ์ในการท างาน 
1. น้อยกวา่ 10 ป ี
2. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดตาขัน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสังกัดส านักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวชิาการ µ  ระดับ 
1. มีการพัฒนาหรือการด าเนินการเกีย่วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 
    หลักสูตรท้องถิ่น 
2. มีการวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. มีการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. มีการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 
9. มีการนิเทศการศึกษา 
10. มีการแนะแนว 
11. มีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. มีการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. มีการประสานความรว่มมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
      และองค์กรอื่น 
14. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
      หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศกึษา 
15. มีการจัดท าระเบยีบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวชิาการของ 
      สถานศึกษา 
16. มีการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 
4.53 
4.60 
4.40 
4.67 
4.27 
4.53 
4.40 
4.73 
4.53 
4.33 
4.40 
4.07 

 
4.47 

 
4.40 

 
4.07 
4.40 
4.47 

 
0.52 
0.51 
0.74 
0.49 
0.70 
0.74 
0.51 
0.46 
0.52 
0.82 
0.83 
0.80 

 
0.52 

 
0.63 

 
0.70 
0.63 
0.52 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.43 0.62 มาก 

 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
แต่ละงาน พบว่า มีความคิดเห็นในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย  ดังนี้ 1) 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (µ = 4.73,  = 0.46) 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (µ = 4.67,  
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 = 0.49) 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ (µ = 4.60,  = 0.51) 4) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (µ = 4.53,  = 0.52) 5) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน (µ = 4.53,  = 0.74) 6) การนิเทศการศึกษา (µ = 4.53,  = 0.52) และความคิดเห็นในการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก 11 งาน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ดังนี้ 1) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น (µ = 4.47,  = 0.52) 2) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (µ = 4.47,  = 

0.52) 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.74) 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.51) 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (µ = 4.40, 
σ = 0.83) 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (µ = 4.47,  = 0.52) 7) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (µ = 4.40, 

 = 0.63) 8) การแนะแนว (µ = 4.33,  = 0.82) 9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (µ = 4.27,  = 0.70) 10) การ

จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (µ = 4.07,  = 0.70) และ 11) การส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (µ = 4.70,  = 0.48) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ ประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี 
  2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาขัน อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1พบประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 มีความคิดเห็นวา่มกีารด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละงาน พบว่า มีความ
คิดเห็นในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ดังนี้ 1) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ 4) การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 5) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน และ 6) การนิเทศการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ มะลิสา  บุญด้วยลาน (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ใน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้และด้านการวัดผล
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ประเมินผลการเรียนรู้ส่วนด้านการนิเทศการสอนมีค่าเฉล่ียต่ าสุดนอกจากนั้น เพชรา  ชาญฟั่น (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอ าเภอพรหมพิราม 6 จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์สอน 10 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเห็น
อันดับที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันดับที่ 2 คือ ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ อันดับที่  3 คือ 
ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามล าดบั และ สมปอง  เส็งดอนไพร (2555) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามล าดับ ส่วนด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
   1. สถานศึกษาควรควรจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   2. ควรส่งเสริมให้ครูสามารถผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพด้วยตนเอง 
ผลิต และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มมาตรการใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาคีเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิต พัฒนา และจัดหา
ส่ือเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรวิจัยการประเมินใช้หลักสูตรในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
  2. ควรวิจัยสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
เพชรา  ชาญฟั่น. (2556). ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

เครือข่ายโรงเรียนอ าเภอพรหมพิราม 6 จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: วิทยาลัยทองสุข. 
รุจิร์  ภู่สาระ. (2545). การพัฒนาหลักสูตร: ตามแนวรูปแบบการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์. 

2826



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าป ี2560  24 มีนาคม 2560
  

 

โรงเรียนวัดตาขัน. (2558). รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558. ระยอง: โรงเรียนวัดตาขัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  
เขต 1. 

สมปอง  เส็งดอนไพร. (2555). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
 

2827



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUE145: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายท่ี 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
OPINION OF TEACHERS AND STAFFS ON THE CONFLICT MANAGEMENT OF EXECUTIVES 
IN SCHOOL CLUSTER 46(8) UNDER NONG CHOK DISTRICT OFFICE IN BANGKOK 
 
ชุติภาดา  เทพนวล * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 
103 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี
และมอร์แกนในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่า IOC แต่ละข้ออยู่ใน
ระหว่าง 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
จะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกบัการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) 
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ วิธีการประนีประนอม และวิธีการยอมให้ไม่แตกต่างกัน แต่ใน
วิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเล่ียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
  3. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) 
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the opinion of teachers and staffs on the 
conflict management of executives in school cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok, 
and 2) compare the opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school 
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different sex and working experience. The 
research samples were 140 teachers and staffs working for the school cluster 46(8) under Nong Chok 
District Office in Bangkok selected by using Simple Random Sampling method. The sample size was set 
by using the table of Krejcie and Morgan. The tool for data collection was the questionnaire with IOC 
value during 0.6-1.0 and reliability value 0.72. The data were analyzed by using percentage, mean, Standard 
Deviation, t-test, and one way Analysis of Variance, paired-difference test of Scheffé’s method. 
 The results of study were as follows: 
  1. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school 
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok was at a medium level both in overall and in 
each aspect. 
  2. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives on conflict 
management in school cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different sex was 
not different in overall. When considering in each aspect found that overcoming, compromise and granting 
was not different, but cooperation and avoiding was different with statistical significance at .05 level. 
  3. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school 
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different experience was not different both 
in overall and in each aspect. 
 
Keywords: Conflict Management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสังคมมีความหลากหลายในความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมท าให้เกิดความขัดแยง้ขึ้นใน
ระดับและความรุนแรงที่แตกต่างกัน การเปล่ียนแปลงภายใต้กระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้โลกเป็นสังคมไร้พรมแดน 
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของ
บุคคล ในชีวิตเราได้รับฟังข่าวสารต่างๆ ทางส่ือมากมาย ข่าวสารในปัจจุบันจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปทั้งระบบ
ราชการที่ก าลังด าเนินการโดยรัฐบาล การศึกษาก็ก าลังมีการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการด าเนินงานของ
รัฐบาล การปฏิรูปนั้น คือ การเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ให้ตามยุคตามกระแสสังคมโลก 
 ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศชาติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึง
ประสงค์ หากผู้บริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้น าย่อมจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การจะท างานใดๆ ที่จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
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คือ ตัวผู้น าของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญในการบริหารสถานศึกษานั้น คือ 
ความขัดแย้งภายในองค์กร ในการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบถึงสาเหตุ
หรือแหล่งที่มาของโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะหาแนวทางในการรับมือและจัดการกับความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าว ความขัดแย้งเป็นส่ิงที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถท าเป็น
ไม่สนใจหรือละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้ง
เป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องท างานกับใครก็ตาม ผู้บริหารต้องมีทักษะการจัดการความขัดแย้งซึ่งมีความส าคัญต่อ
ผลการปฏิบัติงาน นักทฤษฏีองค์การได้ศกึษาวิจัยปัญหาเรื่อง ความขัดแย้งในหน่วยงานหรือนักการศึกษาได้น าศาสตร์
ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเหตุว่าหากสามารถควบคุมสาเหตคุวามขัดแย้ง และจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ จะท าให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้นความขัดแย้ง เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมากมาย ซึ่งในโรงเรียนประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องท างานร่วมกัน เมื่อบุคคลจ านวนมากมาปฏิบัติงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล
น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่เพียงพอ 
ความขัดแย้งจาการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการในการท างาน เป็นต้น 
 ดังนั้น จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งยังน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และอบรมผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์
การท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลส่ิงนั้นหรือเหตุการณ์นั้น โดยมีอารมณ์ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม 
ในขณะน้ันเป็นพ้ืนฐานการแสดงออก 
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 ความขัดแย้ง หมายถึง สภาวการณ์ที่บุคคลหรือสถานการณ์ที่แตกต่างที่บุคคล 2 คน หรือมากกว่า  
มีความคิดเห็น การรับรู้ ค่านิยมเจตคติ เป้าหมายไม่ตรงกัน ไม่สามารถตกลงกันไว้ และมีผลท าให้เกิดการขัดขวาง กีดกัน 
หรือหักล้างกันเพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายได้ 
 การบริหารจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ให้ความขัดแย้งในองค์การ ลดความรุนแรงลง 
หรือหมดสิ้นไปจากองค์กร รวมถึงการประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการลงรอยกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร 
 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้มี
ความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ผู้บริหาสถานศึกษาต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
การจัดการความขัดแย้งตามกรอบความคิดของ โธมัส และคิลแมนน์ (Thomas; & Kilmann) แบ่งออกเป็น 5 วิธี ดังนี ้
  1. วิธีการเอาชนะ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้ง โดยยึดหลักให้ผู้อื่น
ด าเนินการตามระเบียบ วิธีการ และค าส่ังที่ผู้บริหารคิดเสนอเท่านั้น ใช้อ านาจส่ังการตามที่มีอยู่ โดยไม่ให้มีการโต้แย้ง 
และไม่สนใจความต้องการและความคาดหวังของผู้อื่น 
  2. วิธีการร่วมมือ หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งอย่างเปิดเผยโดยตกลง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อหาแนวทางความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น 
  3. วิธีการประนีประนอม หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจดัการกับความขัดแยง้ โดยเมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารใช้ทางสายกลาง ใช้วิธีผ่อนปรนเข้าหากัน ค านึกถึงผลประโยชน์และความพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย 
แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใด แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและเหตุผลเพื่อให้เป็นท่ีพอใจ
ทั้งสองฝ่าย พยายามปรับตัวและเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมโดยเจรจาต่อรอง รักษาระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจ ากัด 
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและลดความรุนแรงลง 
  4. วิธีการหลีกเล่ียง หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งโดยยอมรับว่าปัญหา 
แต่มีความคิดเห็นว่าขัดแย้งนั้น เป็นเรื่องเล็กน้อยจึงเพิกเฉยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยวข้อง ไม่โต้แย้งโดยเชื่อว่า
ความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 
  5. วิธีการยอมให้ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ต้องการให้กระทบ
ต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละปล่อยให้ผู้อื่นด าเนินการไปตามที่เขาชอบแม้ตนเอง
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม เป็นพฤติกรรมตรงข้ามกับการเอาชนะ 
 คร ูหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเครือข่ายที ่46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) หมายถึง โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง โรงเรียนสุเหร่าล าแขก 
โรงเรียนคลองสอง โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง  โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง โรงเรียนสุเหร่าล าแขก โรงเรียน
คลองสอง โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง และโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพ-
มหานคร จ านวนทั้งหมด 140 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 103 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกนในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี ้
   1.1 เพศ ได้แก่ ชาย หญิง 
   1.2 ประสบการณ์การท างาน 
  2. ตัวแปรตาม ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจดัการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิธีการเอาชนะ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอมให้ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อมาสร้างเครื่องมือ 
  2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่  46(8) ส านักงาน เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความขดัแยง้ มี 5 วิธี ดังนี ้
1. วิธีการเอาชนะ 
2. วิธีการร่วมมือ 
3. วิธีการประนีประนอม 
4. วิธีการหลีกเล่ียง 
5. วิธีการยอมให ้

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
2.2 10-15 ปี 
2.3 มากกว่า 15 ปี 
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  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยน าแบบสอบถามของ 
มยุร ี สนิทกุล (2557) มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
สารนิพนธ ์เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list) 
   ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อวิธีการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert โดยก าหนดคะแนน 5 ระดับ 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ของแต่ละข้อค าถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 
  2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับครูและ
บุคลากร โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) (Try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 
  4. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา
เครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 
  2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้คืนมา จ านวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ 
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก ใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 
    4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
    3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
    2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
    1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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   2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test แบบ (Independent) 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน วิเคราะห์โดยค่า One Way Analysis of Variance ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Post hoc Comparison) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี ้
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   4. ค่า t-test แบบ (Independent) 
   5. ค่าเอฟ (F test) 
 
ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายข้อ ดังนี ้
 
ตาราง 1 - 
 

วิธีการบริหารจัดการความขัดแยง้ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. วิธีการเอาชนะ 2.84 0.75 2.81 0.74 0.21 .84 
2. วิธีการร่วมมือ 3.30 0.67 3.78 0.53 -3.62** .00 
3. วิธีการประนีประนอม 3.34 0.77 3.56 0.73 -1.22 .22 
4. วิธีการหลีกเล่ียง 2.99 0.89 2.63 0.73 2.04* .04 
5. วิธีการยอมให ้ 3.21 0.70 3.41 0.61 -1.36 .18 

รวม 3.14 0.38 3.24 0.33 -1.24* .22 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ 
วิธีการประนีประนอม และวิธีการยอมให้ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเล่ียง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตาราง 2 - 
 

วิธีการบริหารจัดการความขัดแยง้ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ประสบการณ์การท างาน 
F Sig 0-10 ปี 10-15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

X  X  X  
1. วิธีการเอาชนะ 2.91 2.87 2.63 1.36 .26 
2. วิธีการร่วมมือ 3.71 3.63 3.65 0.16 .86 
3. วิธีการประนีประนอม 3.72 3.24 3.56 4.08 .06 
4. วิธีการหลีกเล่ียง 2.71 2.72 2.70 0.01 .99 
5. วิธีการยอมให ้ 3.46 3.25 3.38 1.07 .35 

รวม 3.30 3.14 3.18 2.19 .12 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบความแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกบัการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วิธีการร่วมมือ (X = 3.66, S.D. = 0.60) วิธีการ

ประนีประนอม (X = 3.51, S.D. = 0.74) และวิธีการยอมให้ (X = 3.36, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
เครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า มีครูและ
บุคลากรมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ วิธีการประนีประนอม 
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และวิธีการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเล่ียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิีร่ะดับ .05 
  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรี ยน
เครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบความแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปราย ดังนี ้
  1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนเครือข่ายที ่
46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารพยายามประสานความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อท าให้เกิดประโยชน์
ต่องาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยุมพร  ธาวิพัฒน ์(2550: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบว่า การจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สโรชิน  โคตรโสภา (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การบริหารความขัดแย้งตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วิธีการ
ร่วมมือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วิธีที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ วิธีการรวมมือ ซึ่งอภิปรายในแต่ละวิธี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรและการท างานเป็นหมู่คณะ มีการประสานความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่องาน ผู้บริหารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการร่วมมือในการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
   วิธีที่ 1 วิธีการเอาชนะ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารใช้อ านาจที่มีอยู่เพื่อยุติความขัดแย้ง ผู้บริหารโน้มน้าวชักจูงให้คนอื่นเชื่อว่าการตัดสินใจของตนเองถูกต้อง
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผู้บริหารใช้อ านาจบริหารโดยบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและยอมรับในความคิดเห็นของ
ตนเอง ท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งวิธีการเอาชนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภรณ์  พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า การ
บริหารความขัดแย้ง วิธีการเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง 
   วิธีที ่2 วิธีการร่วมมือ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารพยายามประสานความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่องาน ผู้บริหารรับ
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสรุปน ามาใช้เป็นแนวทาง และผู้บริหารให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันขจัดปัญหา
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งวิธีการร่วมมือของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภรณ์  พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม 
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตจตุจักร 
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กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ อริศรา  โยศรีคุณ (2556: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารใช้วิธีการ
บริหารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา วิธีการร่วมมือ อยู่ในระดับมาก 
   วิธีที่ 3 วิธีการประนีประนอม โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารพยายามหาทางสายกลางในการปัญหา มีการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับได้ และ
ผู้บริหารพยายามหาทางประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้ง 
วิธีการประนีประนอมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพิธ  สุวรรณสิงห์ (2550: 74) 
ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี และงานวิจัย
ของ สโรชิน  โคตรโสภา (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา 
วิธีการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก 
   วิธีที่ 4 หลีกเล่ียง โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ใช้วิธีการหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าในเหตุการณ์ที่เป็น
ความขัดแย้ง และใช้วิธีการปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อลดข้อขัดแย้งภายในโรงเรียนท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารความขัดแย้งวิธีการหลีกเล่ียงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทักษิณ  ภูบัวเพชร (2554: 124) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และงานวิจัยของ วิภาภรณ์  พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพ-
มหานคร พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา วิธีการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับปานกลาง 
   วิธีที่ 5 วิธีการยอมให้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งผู้บริหารพยายามจะไม่ท าร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของคนอื่น ผู้บริหารพยายามที่
จะถนอมน้ าใจบุคคลอื่น เพื่อรักษาสัมพันธภาพไว้ และผู้บริหารพยายามท าให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและได้ในส่ิงที่
ต้องการเกือบทุกครั้งท าให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ  ภูบัวเพชร (2554: 124) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม 
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และงานวิจัยของ 
วิภาภรณ ์ พึ่งอารมณ ์(2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารจัดการความขัดแย้ง วิธีด้าน
การยอมให้ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้ง โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเอาชนะ ด้าน
การประนีประนอม ด้านการหลีกเล่ียง และด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีเล่ียง  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริหารใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาความขัดแยง้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา  โยศรีคุณ (2556) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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  3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของครูและบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบ
ความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารพยายามหาทางสายกลางในการปัญหาความขัดแย้งและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฏฐนันท ์ ธรรมวัฒน ์(2553) การศึกษาพฤติกรรมการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1. วิธีการเอาชนะ ผู้บริหารควรลดการใช้วิธีการบังคับให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นของตนเอง  
ลดการเอาตามความคิดตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา 
  2. วิธีการร่วมมือ ผู้บริหารควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและไม่ควรน าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาร่วมในการแก้ปัญหา เพราะอาจจะท าให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น 
  3. วิธีการประนีประนอม ผู้บริหารควรจะยอมประนีประนอมในบางประเด็นเพื่อที่จะได้ลดความขัดแย้ง 
แต่ต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องของปัญหาด้วย 
  4. วิธีการหลีกเล่ียง ผู้บริหารควรเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และควรเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในยุติลง ไม่ควรให้บุคคลอื่นมาแก้ปัญหาความขัดแย้งแทน 
  5. วิธีการยอมให้ ผู้บริหารควรใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ปัญหายุติลง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยใดอีกบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละด้าน 
  2. ควรศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งในลักษณะกรณีศึกษา หรือท าวิจัยเชิงคุณภาพ สถานศึกษา
ที่ประสบความส าเร็จในสถานการณ์ต่างๆ 
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NBUE147: การศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุง ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัด
บางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ 
THE ABILITY TO PLAY THE ANGKLUNG OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
WADBANGSAGA SCHOOL (ROMPRACHANUKUL) SAMUT SONGKHRAM BY DAVIES’ 
INSTRUCTIONAL MODEL OF PSYCHOMOTOR DOMAIN 
 
กิตติภัทร  ทัศนบรรจง * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุงเพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
การเล่นอังกะลุงของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน จ านวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งด้วย
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนมีจ านวนน้อย จึงจ าเป็นจะต้องน านักเรียนของโรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด มาเล่นอังกะลุง ดังนั้น 
นักเรียนที่มีอยู่ที่จะน ามาบรรเลงอังกะลุงจึงมีทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานในการบรรเลงดนตรี ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทย
ทุกประเภท รวมถึงการเล่นอังกะลุง จ าเป็นจะต้องใช้ทักษะปฏิบัติที่เป็นทักษะเฉพาะและต้องมีการฝึก ซึ่งที่ผ่านมา 
การเล่นอังกะลุงของนักเรียนจะต้องใช้นักเรียนในการเล่น 32 คน จึงจ าเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
เพราะไม่สามารถเลือกนักเรียนได้จ าเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ยังไม่สามารถมีความจ าของโน้ตเพลงได้ดีเหมือนพี่ๆ ขาดสมาธิ จึงท าให้เวลาออกท าการแสดงส่วนใหญ่จะล่ม และ
นักเรียนก็ขาดความมั่นใจและไม่อยากเล่นอังกะลุงหลายๆ ครั้งที่บรรเลงไม่ประสบความส าเร็จ ในการบรรเลงอังกะลุง 
จึงต้องหาวิธีการเรียนการสอนท่ีดีกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงศึกษา แนวคิดของเดวีส์ ท่ีกล่าวไว้ว่าการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า 
ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมากการฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้ว
ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น และน าแนวคิดและทฤษฏีการเรียนการสอนดังกล่าวมาพัฒนาการเล่นอังกะลุงของนักเรียน
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และ
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลโดยหาค่าความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษา และ
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 และใช้
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการเรียนการสอนแบบเดวีส์ ผลการศึกษาคะแนนปฏิบัติ
ก่อนและหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อม
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ประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 8.50 และหลังจากจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีเดวีส์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และแบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล และ
ประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.63 เป็นคะแนนเฉล่ียที่ต่างกัน และอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ช่วง
คะแนนรวม 10-12 คะแนน 
  2. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนปฏิบัติจากตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การ
เล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ พบว่า ผลการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถการเล่นอังกะลุง 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the ability of the three-tiered preludes of the three-
tiered preludes of the elementary school students at Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samut 
Songkhram Province. And to compare the ability of anatomy of pre-school and post-primary students in 
Prathom 2 to grade 6 of Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samut Songkhram Primary Education 
Office. 36 samples were sampled by a specific selection. Is a grade 2-6 student with a small number of 
students. It is therefore necessary to bring the students of all available schools. Come and play Therefore, 
the students who will be playing Ankhalung are both fundamentally and without foundation in music. All 
kinds of Thai music. Include play angels. It is necessary to use specific skill skills and to practice. The 
past The students' interludes play the role of 32 students, so it is necessary to use the students from 
grade 2-6 because they can not choose students. Secondary school can not remember the music as well 
as the lack of concentration, so most of the time, most of the performances will be crashes. And the 
students are lack of confidence and do not want to play the interludes many times played unsuccessfully. 
In anatthal So I need to find a better teaching method. The researcher studied. Davies concept That said, 
the skill development is that. Most skills consist of a number of sub-skills, allowing the learner to do those 
minor skills first, and then linking them together is a big skill that will help them to succeed quickly and quickly. 
The instruction of the model is 5 steps and bring the concept and theory of teaching. The development of 
anatthal play of the students at Wadbangsaka (Raomprachanukul) School was conducted by using the 
learning plan of the students in primary and secondary education of Prathomsuksa 2 through Prathomsuksa 6 
students by theoretical learning. 8 sets of planes, 1 hourly plan and a personal observation and evaluation 
record form, with the appropriate value. Language accuracy And content validity Calculate the IOC, the 
consistency index higher than 0.5, and use the individual observation and evaluation logs. 
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 The revealed finding that; 
  1. Teaching along the theory of teaching Davies studies the practice before and after 
school. Playing angklung Overture she visited three classes of elementary school students. 
Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samutsongkhram province increased pretest and posttest 
mean score was 8.50 on average score of 10.63 points was the difference. And is in line with the overall 
score 10-12 points. 
  2. Compared to the pre and post test scores before and after learning found that after 
leaning through the Davies’ instructional model of Psychomotor domain the students had higher score 
than before leaning at .01 level of significance. 
 
Keywords: Angklung Ability 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคการส่ือสาร ซึ่งเป็นยุคที่ไร้พรมแดน ส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้งประเทศไทยสามารถส่ือสารสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอนาคตมีแนวโน้มเปล่ียนแปลง
ไปอีกมากมาย ท าให้ต้องมีการปรับแบบแผน ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนพัฒนาเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน 
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้คนไทยพึ่งพาตนเองได้ การศึกษาเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษาสูงย่อมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านได้
อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน และยังให้มนุษย์ 
มีความรู้ความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน ทั้งยังประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในสังคมปัจจุบันนับได้ว่าโลกเรามีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแถบภาคกลางในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้รู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นว่าผู้เรียนขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการเป่าขลุ่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องดนตรีที่ใช้ ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อจะได้หาทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในศาสตร์สาขานี้ให้เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจ าวันและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความส าคัญ
ของดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ มรดก อันล้ าค่าที่ชนชาติอื่นหาเสมอเหมือนได้ยาก การสอนดนตรีเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการศึกษา เพราะท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน ชื่นชม และเห็นความส าคัญของการเรียนดนตรี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออก ทั้งในด้านการ
ร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคล่ือนไหวร่างกายในลีลาจังหวะต่างๆ (หน่วยศึกษานิเทศก์. 2534: 287) การสอนดนตรี 
ถึงแม้จะส่งเสริมด้านการพัฒนาแต่ความรู้และทักษะ ก็ยังมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพราะดนตรีต้องอาศัย
ทักษะพื้นฐาน เพื่อน าแสดงออกในทางที่ถูกต้องจึงควรใช้การปฏิบัติให้มากที่สุด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
2522: 117) 
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 เดวีส์ (Davies. 1971: 50-56) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะ ย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยง
ต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี
ทั้งหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าที่ต้องการให้
ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระท าที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น
จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน
ในการสังเกต ควรชี้แนะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 
เมื่อผู้เรยีนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรจะแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ 
หรือแบ่งส่ิงที่กระท าออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ 
3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด 
ผู้สอนควรให้ค าชี้แนะและช่วยแก้ไขจนผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว 
ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้
รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น หรือส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อ
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลายๆ ครั้งจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างที่ช านาญ 
 จากประเด็นปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนได้พบเจอปัญหา คือ ที่โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชา
นุกูล) มีนักเรียนท้ังหมด 42 คน และซึ่งด้วยจ านวนนักเรียนของโรงเรียนมีจ านวนน้อย จึงจ าเป็นจะต้องน านักเรียนของ
โรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด มาเล่นอังกะลุง ดังนั้น นักเรียนที่มีอยู่ที่จะน ามาบรรเลงอังกะลุงจึงมีทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มี
พื้นฐานในการบรรเลงดนตรี ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทยทุกประเภท รวมถึงการเล่นอังกะลุง จ าเป็นจะต้องใช้ทักษะปฏิบัติ
ที่เป็นทักษะเฉพาะและต้องมีการฝึก ซึ่งที่ผ่านมา การเล่นอังกะลุงของนักเรียนจะต้องใช้นักเรียนในการเล่น 32 คน  
จึงจ าเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 เพราะไม่สามารถเลือกนักเรียนได้จ าเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ยังไม่สามารถมีความจ าของโน้ตเพลงได้ดีเหมือนพี่ๆ ขาด
สมาธิ จึงท าให้เวลาออกท าการแสดงส่วนใหญ่จะล่ม และนักเรียนก็ขาดความมั่นใจและไม่อยากเล่นอังกะลุงหลายๆ ครั้ง
ที่บรรเลงไม่ประสบความส าเร็จ ในการบรรเลงอังกะลุง จึงต้องหาวิธีการเรียนการสอนที่ดีกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด
ของเดวีส์ ที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมาก การฝึก
ให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น และน าแนวคิดและทฤษฏีการเรียน
การสอนดังกล่าว มาพัฒนาการเล่นอังกะลุงของนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ว่าผลจากการ
ใช้การเรียนการสอนตามโดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อังกะลุง หมายถึง เครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง ท าจากไม้ เล่นด้วยการเขย่าให้เกิดเสียง นับเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทตี ใช้ในการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
 ผลการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียน ซึ่งผ่านการใช้แนวคิดทฤษฏีเดวีส์ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 ความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินจากความสามารถ
ในการเขย่าอังกะลุงของนักเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก 
(ล้อมประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 42 คน เน้นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม 
จ านวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 เพราะเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐาน
ทางดนตรี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
  2. แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
 
 

ความสามารถในการเล่นอังกะลงุ เพลงโหมโรง
นางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จงัหวดั
สมุทรสงคราม ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 2-6 

การสอนตามทฤษฏีเดวีส ์
การปฏิรูปการเรยีนรู ้
ขั้นท่ี 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสาธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบัติทักษะย่อย 
ขั้นท่ี 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 
ขั้นท่ี 4 ขั้นให้เทคนคิวิธกีาร 
ขั้นท่ี 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ 
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 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
   2. แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
  การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
   1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) เกี่ยวกับวิชาอังกะลุง 
เพื่อน าไปจัดท าแผนการเรียนการสอน 
   2. สร้างแผนการเรียนการสอนวิชาดนตรี เรื่องอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จ านวน 8 แผน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการทางดนตรี
เรื่อง การบรรเลงอังกะลุงเพลง โหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น 
   3. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแผนการเรียนการสอนวิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเดวีส์ จ านวน 8 แผน ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เตรียมสอบ
ความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตามค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 
   4. น าแผนการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม 
   6. น าแผนการสอนไปใช้วิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ในการทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design (ภัทรา นิคมมานนท์. 2540: 151) คือ รูปแบบการใช้แบบสังเกตและประเมินผลพฤติกรรม
รายบุคคลก่อนเรียน ก่อนการน าแผนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ มาใช้ในการสอน และการใช้แบบ
สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลหลังเรียน เมื่อครบตามก าหนดการสอนแล้ว 
  2. ลักษณะแบบแผนการศึกษานี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถ
การเล่นอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ 
จ านวน 8 แผน ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 หลักการทางดนตรี เรื่อง การบรรเลงอังกะลุงเพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น โดย
วัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) ซึ่งกลุ่มทดลองมีเพียง 1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 
 
 
 
 

2845



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เกณฑ์ตดัสินของกระทรวงศึกษาฯ คะแนนเตม็ (12) ระดับคุณภาพ 
80-100 10-12 ดีมาก 
75-79 8-9 ดี 
70-74 6-7 ปานกลาง 
65-69 4-5 พอใช ้
60-64 2-3 ปรับปรุง 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 คะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก 

(ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ 
 

คนที ่
ก่อนเรียน 
(Pre-Test) 

หลังเรียน 
(Post-Test) 

ผลต่าง 
(D) 

ผลต่างยกก าลังสอง 
(D)2 

1. 5 11 6 36 
2. 5   9 4 16 
3. 5 10 5 25 
4. 4   8 4 16 
5. 5 11 6 36 
6. 6 12 6 36 
7. 6 11 5 25 
8. 6   9 3   9 
9. 4   9 5 25 
10 4 12 8 64 
11. 4 11 7 49 
12. 6 12 6 36 
13. 5 11 6 36 
14. 5   9 4 16 
15. 5   9 4 16 
16. 4   9 5 25 
17. 5 12 7 49 
18. 6 11 5 25 
19 6 12 6 36 
20. 6   9 3   9 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

คนที ่
ก่อนเรียน 
(Pre-Test) 

หลังเรียน 
(Post-Test) 

ผลต่าง 
(D) 

ผลต่างยกก าลังสอง 
(D)2 

21. 4   9 5 25 
22. 4 12 8 64 
23. 5 11 6 36 
24. 5 12 7 49 
25. 5 11 6 36 
26. 4 12 8 64 
27. 5   9 4 16 
28. 6   9 3   9 
29. 6 12 6 36 
30. 6 11 5 25 
31. 4 12 8 64 
32. 4 11 7 49 
33. 6 12 6 36 
34. 6 11 5 25 
35. 4 12 8 64 
36. 4 11 7 49 

X 
X = 306 X = 383 D = 204 D2 = 41,616 

X = 8.5 X = 10.63 D = 5.66 2

D = 32.11 

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีเดวีส์ และหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ ต่างกัน ซึ่งก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 8.50 และหลัง
เรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.63 เป็นคะแนนเฉล่ียที่ต่างกัน 
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ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ 

 

เกณฑ์ตดัสินของ
กระทรวงศึกษาฯ 

คะแนนเตม็ 
(12) 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ X  S.D. 

80-100 10-12 ดีมาก 25 69.44 11.44 .58 
75-79 8-9 ดี 11 30.55 8.90 .30 
70-74 6-7 ปานกลาง - - - - 
65-69 4-5 พอใช ้ - - - - 
60-64 2-3 ปรับปรุง - - - - 

 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนทั้งหมด มีจ านวน 36 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และระดับด ีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 
 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 
3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3 ดังนี ้
 
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ 
 

 จ านวน (n) Mean Std. Deviation t Sig. 
ก่อนเรียน 36   5.0000 0.82808 36.23 .000 
หลังเรียน 36 10.6667 1.28730  .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฏีเดวีส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 จากการทดลอง เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีเดวีส์ พบว่า ความสามารถในการเล่นอังกะลุง 
เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม 
อยู่ในช่วงคะแนนรวม 10-12 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อ 1 ที่ว่าเมื่อจัด 
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีเดวีส์ แล้วนักเรียนสามารถการเล่นอังกะลุงอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ที่มีการสาธิตทักษะหรือการกระท าให้ผู้เรียนได้ดูเป็นขั้นตอนในแต่ละทักษะย่อย 
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะย่อยที่เน้นเทคนิควิธีการแล้วจึงค่อยน าทักษะย่อยแต่ละส่วนมาเชื่อมโยงกันให้เป็นทักษะใน
ส่วนรวม และท าให้เกิดทักษะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเดวีส์ (Davies. 1971: 50-56) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท า
ทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศวรรณธร วงษ์ประดิษฐ์ (2557: บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์
สัมผัส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะ
การพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ และ 2) เปรียบเทียบ
ทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้และแบบทดสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าท ีผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดของเดวีส์ นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว อยู่ในระดับดี และมีการปฏิบัติ 
การพิมพ์สัมผัสได้ถูกวิธี ในระดับดีถึงดีมาก และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้สอนควรแตกทักษะใหญ่ให้เป็นทักษะย่อยๆ จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยไปสู่ทักษะใหญ่ 
  2. ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถ
ปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีเดวีส์ กับรูปแบบการสอน
วิธีอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาอื่นๆ เช่น คหกรรม หรือร าไทย เป็นต้น 
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NBUE148: ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครู  โรงเรียน
บ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
A STUDY OF TEACHERS’ OPINIONS ON THE FACTORS AFFECTING MORALE OF THE 
TEACHERS IN BANMABTAPUT SCHOOL, AMPHUR MUANG, RAYONG PROVIENCE 
 
กุสมุา  ใจทน 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค าเพชร  ภูริปริญญา 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, S.D. = .48) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน ( = 3.78, S.D. = .61) รองลงมา ด้านความมั่นคงของงาน ( = 3.73, S.D. = .59) และน้อยที่สุด คือ 

ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล ( = 3.62, S.D. = .36) 
  2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, ครู, ขวัญก าลังใจ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the opinion about the factors 
affecting morale level of the teachers in Banmabtaput school Amphur Muang Rayong province. The 
sample subjects were 96 teachers in Banmaptaphut school. The questionnaires were used as the tool of 
data collection. The reliability of questionnaire values was 0.96. The data was analyzed via descriptive 
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statistics which are frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and analysis of variance t-test was 
used to study the difference between in dependent variables and dependent variable. 
 The finding revealed that; 
  1. The opinion about the factors affecting morale level of the teacher in Banmabtaput 

school Amphur Muang Rayong province 1 were related high level ( = 3.69, S.D.=.48) by three variable 

factors were the progress in the work ( = 3.78, S.D. = .61), security of work ( = 3.73, S.D.=.59) and 

finance and benefits, in the order from highest to lowest ( =3.62, S.D.=.36). 
 2. Gender and education level had influence on the teachers’ opinion at .05 level of 
significance 
 
Keywords: Opinion, teacher, the morale 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกัน
ท างานด้วยความส าเร็จ สามัคคี มีความพึงพอใจโดยแต่ละบุคคล มีความมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้า และมี
ความพยายามที่จะธ ารงไวซ้ึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน และมีความมุ่งหวังที่จะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการท่ีองค์กรได้สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดขึ้น ก าลังใจที่ดีจึง
เป็นส่ิงส าคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะขวัญและก าลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญ
ก าลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริหารงาน องค์การใดที่มีบุคคลทีมีขวัญก าลังใจดีก็ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มี
คุณภาพให้กับหน่วยงานได้ ขวัญและก าลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ท าให้บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาขององคก์าร มีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ มี
ความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่น และภักดีต่อองค์การและจะท าให้องค์การมีความเข้มแข็ง
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้ ดังนั้น เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรทุกแห่ง
ต่างมีวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ขวัญและก าลังใจจะน าไปสู่กฎของพฤติกรรมที่จะกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญและก าลังใจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสอดคล้องระหว่าง  
ผู้ปฏิบัติและองค์กรด้วย ดังนั้น ขวัญและก าลังใจจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ก าหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ได้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะน ามา
ปรับปรุงและน าไปสู่แนวทางในการบ ารุงขวัญ และวางแผนปรับปรุงคุณภาพการท างานของบุคลากรต่อไป (ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์. 2547: 111) 
 ขวัญและก าลังใจเป็นสภาวะจิตใจ หรือความรู้สึกของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพ แวดล้อม
หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอันเป็นส่ิงบ่งชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจและท าให้เกิดก าลังใจที่จะที่จะร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ เช่น ถ้าบุคคลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานดีย่อมส่งผลต่อผลผลิต
และความส าเร็จของงาน แต่ถ้าบุคคลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อความส าเร็จใน
การท างานในแง่ที่ผลงานออกมาไม่ดี การท างานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติงานล้มเหลวได้ 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียน
บ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยองที่ได้น าไปสู่การปรับปรุงหรือจัดระบบงานบุคลากรให้มีความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีตัวนักเรียน ต่อประเทศชาติ สังคมและประชาชนโดยรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานน้ันออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน
ได้รับรู้ ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจ หมายถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสภาวะของจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติซึ่งมีผลต่อตั้งความใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจและท าให้เกิดก าลังใจที่จะร่วมกันท างานให้ประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคงของงาน 2) ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 3)ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน 4) ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน 5) ด้านการเงินและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และ 6) ด้านการนิเทศงาน 
 ด้านความมั่นคงของงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ต่อหน่วยงานมีความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน ความยั่งยืนในอาชีพรวมถึงความมั่นคงขององค์กร 
 ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  หมายถึง ความเจริญตามแนวทางในเรื่องของต าแหน่ง 
บ าเหน็จ และการเลื่อนยศ 
 ด้านความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน หมายถึง ความพอใจในชื่อสียงที่มีปรากฏการต่อประชาชน
และส่วนราชการอื่นๆ 
 ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ ใน
การท างาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานเช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงในการท างาน รวมถึง
ลักษณะส่ิงแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ต้องเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สัดส่วน
ปริมาณงานและจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานต้องมีความเหมาะสมกัน 
 ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary) หมายถึง รายได้ประจ าเดือนรวมทั้งเงินบ าเหน็จ เงิน
ล่วงหน้า เบี้ยเล้ียง เงินประจ าต าแหน่ง 
 ด้านการนิเทศงาน หมายถึง กระบวนการติดต่อตามผลงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเสนอแนะ อบรม 
สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการนิเทศสนใจในการท่ีตนรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในขอบเขตของตนเองได้ดีขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุดอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหน้าที่จัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า 
ระดับการพัฒนา และความครอบคลุมครบถ้วนของคุณภาพการศึกษาโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคงของงาน 2) ด้านความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 3) ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน 4) ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน 5) ด้าน
การเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล และ 6) ด้านการนิเทศงาน 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่องศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศมีความแตกต่างกัน 
 2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ านวน 125 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครู จ านวน 124 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan แล้วใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก โดยมีวิธีคือ เขียนชื่อ
ของประชากรลงในฉลากให้ครบ จากนั้นน าใส่กล่อง แล้วจับฉลากที่คละกันน้ันตามจ านวนที่ต้องการ ได้กลุ่มตัวอย่าง

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปจัจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจของครูโรงเรยีนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ 
1. ด้านความมั่นคงของงาน 
2. ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
3. ความพอใจในชื่อเสียงของหนว่ยงาน 
4. ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน 
5. ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล 
6. ด้านการนิเทศงาน 
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ครูของโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน จ านวน 96 
คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของครูของโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และด้านการนิเทศงาน ว่ามีระดับความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้าน   
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อขวญัก าลังใจ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวในการสร้างเครื่องมือ 
  2. น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
  3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
  4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของประเด็นหรือดา้นกับวตัถปุระสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด
ไว้ (lndex of ltem-Objective Congruence: IOC) แล้วน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่สอดคล้อง
ระหว่างประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item-objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อค าถามที่คัดเลือกไว้ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณา 
  6. น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
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  3. แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
  2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยทดสอบที t-test ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยทดสอบที  
t-test ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5. น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มาสรุปแล้วน าเสนอเป็นเป็นรายด้านและน าเสนอเป็นราย
ข้อ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
   1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สูตร IOC (Index of Item 
Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
   1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทุกข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
  2. สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
   ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 96 คน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง จ านวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 
53.2 และเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
 2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, S.D. = .48) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุดคือด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
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งาน ( = 3.78, S.D. = .61) รองลงมาด้านความมั่นคงของงาน (  = 3.73, S.D. = .59) และน้อยที่สุด คือ ด้าน

การเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล ( = 3.62, S.D. = .36) 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  3.1 ตามตัวแปรเพศ 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ของเพศชายมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.64 (S.D. = .36) และเพศหญิง มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.60 (S.D. = .46) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของ
ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ของระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.66 (S.D. = .46) และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 (S.D. = .46) พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ t-test โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้าน
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง พบว่า 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มากที่สุด คือ ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รองลงมา
ด้านความมั่นคงของงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีขวัญก าลังใจดีเป็นอย่างมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตตา  ยุติ (2548: 55) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอีทธิพลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน บริษัท พูนทรัพย์แคน จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จของงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมากต่อปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน และสอดคล้องกับ 
กชกร  เอ็นดูราษฎร์ (2547: 68) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท โกรเฮ่ 
สยาม จ ากัดผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ในด้านเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านภาพแวดล้อมใน การท างาน ด้าน
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นโยบายและการบริหาร ด้านความยุติธรรมในการท างาน ด้านผลตอบแทน หรือรายได้  และด้านโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมทุกด้าน 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยองโดยจ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้สึกนึกคิดของความเป็นเพศชายและเพศหญิงย่อมมี
ความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ไม่เหมือนกันจึงไม่
ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้อง กับผลงานวิจัยของ   
จุลยุทธ  พันธ์ออน (2550: 44-45) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษาและรายได้
ที่แตกต่างกัน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันและสอดคล้องกับการศึกษาของ  ทิพย์ประภา  ทองสี 
(2551) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี การศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างทีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเพราะวุฒิการศึกษาย่อมมีความ
คิดเห็นต่อขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ไม่เหมือนกันจึงไม่ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
สุกานดา  สู่หนองบัว (2553: 50) ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน และ วุฒิชาติ  เลือนสุคันธ์ (2542) ได้ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดน 
ชั้นประทวนและพลต ารวจ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจตาม
ปัจจัย อายุ สภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และลักษณะของงาน พบว่า ต ารวจ
ตระเวนชายแดนชั้นประทวน และพลต ารวจ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ที่มีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ผู้บริหารควรท่ีจะสร้างแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับด้านเวลาที่ควรมีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม รวมไปถึงการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมลงตัวในการท างาน ควรสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เพิ่ม
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มากขึ้น ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันท่ีดีต่อองค์กรและต้องการอยู่กบัองคก์รนานๆ รวมทั้งจะยังเป็นการ
ลดการขาดงาน การลาออกเพื่อไปหางานท่ีดีกว่าและการไม่ตั้งใจท างานด้วย 
  2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาควรมีการฝึกเรื่องการใช้กิริยามารยาทในการต้อนรับ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันได้ 
  3. ด้านความมั่นคงและโอกาสบุคคลได้รับการแต่งตั้งเล่ือนขั้นเงินเดือนตามความสามารถในวิชาชีพ
ของตนอย่างเป็นระบบ 
  4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสามคัคีสามารถท างานร่วมกันได้อย่างดีมีบรรยากาศใน
การท างานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ผู้วิจัยที่จะท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับขวัญ
และก าลังใจของบุคลากร เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเครียดในการท างาน พฤติกรรมของผู้บริหาร
ปัจจัยการท างาน เพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงปัจจัยนั้นๆ ให้สอดคล้องกับการท างานอันที่จะก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ของบุคลากร 
  2. ผู้วิจัยที่จะท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการสร้างขวัญก าลังใจด้วยหลักคุณธรรมเพื่อให้ครูและ
บุคคลากรพัฒนาตนเองในด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษา การเพิ่มประสบการณ์ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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NBUE149: ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้ง 
ศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
PARENT’S SATISFACTION ON INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT OF WAT 
CHAENG SIRISAMPHAN SCHOOL (SAKOL UTHIT CLUB) UNDER THE NONTHABURI 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
จิรัฏฐิติกาล  อันทรินทร์ 1   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของโรงเรียนวัดแจ้งศริิสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  วิธี
การศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  (สโมสรสากลอุทิศ) 
จ านวน 186 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 
คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  

(สโมสรสากลอุทิศ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาพบว่า โรงเรียนจัดให้มีครู
การศึกษาพิเศษและครูปกติท างานประสานกัน ร่วมมือกันอย่างดี และมีการอบรมครูปกติให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหน่ึงซึ่งจ านวนน้อยไม่พอใจกับการเรียนรวมแบบเต็มเวลา 
(Full Integration) และต้องการให้บุตรธิดาของตนเรียนในชั้นพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ 
 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  

(สโมสรสากลอุทิศ) ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา (X = 3.72, S.D. = 0.65) ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน (X = 3.81, S.D. = 0.63) และด้านพฤติกรรมของนักเรียน (X = 3.85, S.D. = 0.61) 
 3. ประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษให้เพียงพอ 2) จัดการเรียนรวมทั้งแบบเต็มเวลา และแบบบางเวลา 3) 
การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น 4) การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 5) ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวมไปพร้อมๆ กัน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม, ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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Abstract 
 This study aims to investigate the parents’ satisfaction on inclusive education management of 
Wat Chaeng Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) under Nonthaburi Primary Education Service Area 
Office 1. Samples are 186 parents whose child studies in Wat Chaeng Sirisamphan School (Sakol Uthit 
Club) by using a satisfaction test questionnaire about satisfaction on education management, satisfaction 
on student’s performance result, and satisfaction on students’ behavior. The questionnaire was tried out 
with 30 people from the testing group in order to find Alpha Coefficient according to Cronbach. Reliability 
of parents on the three dimensions of satisfaction is 0.91. 
 Research results reveal that: 
  1. Parents’ satisfaction on the inclusive education management of Wat Chaeng 

Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) in overall is in high level ( X = 3.79, S.D. = 0.59). After 
consideration, it is sound that the school arranges extra education for teachers and there is a good 
cooperation among teachers. In addition, there are also trainings provided to the teacher to have them 
understand the nature of those children who need special cares. Anyhow, there are some on the parents 
who do not satisfy with the full integration program and would like to have their children study in a special 
class provided for children with special needs. 
  2. Parents’ satisfaction on the inclusive education management of Wat Chaeng 
Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) in all three dimensions of satisfaction is in high level. This is to say 

satisfaction on the education management is ( X = 3.72, S.D. = 0.65), satisfaction on students’ 

performance result is ( X = 3.81, S.D. = 0.63) and satisfaction on students’ behavior is ( X = 3.85, S.D. = 
0.61). 
  3. Problems, obstacles and solutions or guidelines for the inclusive education 
management described in descending order as 1) Provide sufficient special education to teachers 2) 
Organize inclusive classes both full time and part time 3) to have a flexible education 4) Provide 
education that promotes mutual support and 5) Promotes children's emotional, social, and intellectual 
development together at the same time. 
 
Keywords: Inclusive Education, Parent’s satisfaction. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความหวังสูงสุดเพื่อให้ท าหน้าที่ในการให้ความรู้รวมถึงการอบรม
บ่มนิสัยให้ลูกหลานของตนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเพื่อการเป็นคนดีของสังคม การจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดให้กับบุคคลในสังคม ซึ่งบุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย
และสติปัญญา โดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการพิเศษนั้นสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาโดยเท่าเทียมกันกับคนปกติ  
เช่นเดียวกับที่หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

2862



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในเรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสาร
และการเรียนรู ้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง 
ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (กรม
วิชาการ. 2545: 12) ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน สถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับนักเรียน
ที่มีปัญหาในการเรียนรู้เหล่านี้ การบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเกิด
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งถือเป็นการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ต้องเตรียมเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษให้พร้อมที่จะเข้าเรียนรวมได้ ซึ่งหมายความว่าเดก็จะต้องมพีัฒนาการเท่าเทียม
กับเด็กปกติทั่วไปทุกประการจงึจะได้รับโอกาสเข้าเรียนรวม ประเด็นที่ 2 โรงเรียนและชั้นเรียนปกติทั่วไปไม่จ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียน หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินโรงเรียนเพียงแต่จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีมุมมอง
ด้านการจัดการเรียนรวมอยู่ว่า หากโรงเรียนใดที่ผู้บริหารและครูเข้าใจ เด็กก็จะได้รับโอกาสให้เข้าเรียนรวมและได้รับการ
สนับสนุน แต่หากโรงเรียนใดที่ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจ เด็กก็จะขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนรวม และจุดอ่อนตรงที่โรงเรียนแทบ
จะไม่ต้องปรับเปล่ียนอะไรเลย เช่นนี้โดยถือว่าปัญหาอยู่ที่เด็กไม่ใช่ที่โรงเรียน ได้มีกลุ่มนักการศึกษาที่ได้ศึกษาและ
สนับสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน โดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ จึงได้เกิดมีปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวใหม่ เรียกว่า 
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) มีการหลักการว่า เด็กเลือกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือน
อย่างเช่นการเรียนร่วม และเด็กทุกคนควรมีสิทธิจะเรียนรวมกันโดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อม 
หลักสูตร การประเมินผล วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพื่อครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของนักเรียนทุกคนและเฉพาะบุคคลได้ (ฉวีวรรณ โยคิน. 2553: 13) 
 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยพบว่าในปีการศึกษา 2558 นั้น มีจ านวนนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 356 คน และพบจ านวนนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
จ านวนหน่ึงที่ถูกจัดให้ได้รับการศึกษาแบบเรียนรวมรวมกับเด็กปกติทั่วไป 
 จากข้อมูลและผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งในการส่งบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ปกครอง 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัด
แจ้งศิริสัมพันธ ์(สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้วิจัย เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความส าเร็จให้มากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  
(สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควร จากการเรียนการสอน
ตามปกติ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาพิเศษ
ให้เหมาะกับลักษณะและความต้องการของเด็ก และได้รับการเข้าเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) 
 นักเรียนปกติ หมายถึง นักเรียนท่ัวไปที่ไม่มีความพิการที่เรียนรวมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ ์(สโมสรสากลอุทิศ) 
 การเรียนรวม หมายถึง การจัดการบริหาร สนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้บริหารในโรงเรียนปกติให้การจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นปกติหรือเด็กคนใดเป็นเด็กพิเศษ   
ไม่ค านึงถึงความรุนแรงในสภาพความพิการ มีการจัดเตรียมโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กพิเศษ
อย่างเหมาะสม ให้เด็กพิเศษได้เข้าเรียนรวมในชั้นเรียนวิชาการและกิจกรรมพิเศษเท่าที่จะเป็นไปได้  รวมถึงการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ สนับสนุนให้นักเรียนพิการ ได้มีเพื่อนผู้ช่วยหรือเพื่อนคู่หูเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
จัดให้นักเรียนพิการได้รับการศึกษาในชุมชนและส่ิงแวดล้อมต่อไป สอนและแนะน าให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่าง และให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะและอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิดที่บ้านโดยอาจจะบิดา
มารดา ญาติ หรือผู้ที่บิดามารดาวางใจฝากบุตรธิดามาอยู่ด้วย มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา  หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  (สโมสรสากลอุทิศ) โดยการวัดจากการ
ตอบแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน  
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากแนวทางเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ใน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียน ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากล
อุทิศ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับ
ต่อไปนี ้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาประชากรที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากล
อุทิศ) จังหวัดนนทบุรี ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 356 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  (สโมสร
สากลอุทิศ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจดัการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนวดัแจง้ศิริสัมพันธ์ (สโมสร
สากลอุทิศ) ใน 3 ด้าน 
1. ด้านการจัดการศกึษา 
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. ด้านพฤตกิรรมของนักเรยีน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

1.1 หญิง 
1.2 ชาย 

2. อาย ุ
2.1 ต่ ากวา่ 18 ปี 
2.2 18-35 ปี 
2.3 ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศกึษา 
3.1 ต่ ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตร ี
3.3สูงกว่าปริญญาตร ี
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(Sample Size) โดยใช้ตาราเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 186 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
แบบจับฉลากไม่ใส่คืน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 
  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้ง 3 ด้าน 
   3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ พร้อมรับ
ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
   4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน 
   5. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะไปให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อขอค า
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและเหมาะสม 
   6. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคล จ านวน 
30 คน 
   7. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค  (Cronbach. 

1970: 202) หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 
   8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ว  และน าไปใช้เก็บข้อมูล
ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
   1. น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 
ด้วยตนเอง 
   3. ผู้ศึกษานัดรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 186 คน ภายใน 2 สัปดาห ์โดยการ
นัดไปรับแบบสอบถามจนครบจ านวน 
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   4. ส่งแบบสอบถามไปท้ังหมด 186 ฉบับ ได้กลับคืนมา เป็นฉบับสมบูรณ์ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 
   5. ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติจากคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
   1. ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวดัแจ้งศิริ
สัมพันธ ์(สโมสรสากลอุทิศ) ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย แล้วน าเสนอ
ในรูปตารางพร้อมบรรยายประกอบ 
   2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอในรูปตาราง
พร้อมค าอธิบาย โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3. ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ปกครองเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เลือกใช้สถิติตามข้อมูลที่วิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
   1. ค่าความถี่ (Frequency) 
   2. ร้อยละ (Percentage) 

   3. ค่าเฉล่ีย ( X ) 
   4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และด้านการจัดการศึกษา 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริ สัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
  1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
   1.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษและครูปกติท างานประสานกัน มีความร่วมมือกันอย่างดี และมีการอบรมครูปกติ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดการเรียนรวมในภาพรวมนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบลเดอร์ วิลเลียม (Bender William) 
ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการเรียนรวมในชั้นเรียนในรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา 
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจในโครงการเรียนรวมที่จัดให้ ซึ่งเป็นโครงการเรียนรวมระหว่างเด็กพิการและเด็กปกติ 
แต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจ านวนน้อยไม่พอใจกับการเรียนรวมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และต้องการให้
บุตรธิดาของตนเรียนในชั้นพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ผู้วิจัยพบอีกว่าทัศนคติต่อการเรียนร่วม
มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อวิธีการอบรมเล้ียงดูของผู้ปกครอง 
   1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีความพร้อมก่อนลงมือจัดการเรียนรวม และการเรียนรวมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
โรงเรียน รวมถึงมีการประสานกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการจัดการเรียนรวมในด้านน้ีอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่ิงส าคัญของการช่วยเหลือเด็ก คือ การท างานเป็นทีมระหว่างคุณครูและ
ผู้ปกครอง คุณครูจ าเป็นต้องหมั่นพบปะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อติดตามและแลกเปล่ียน
ข้อมูลความเป็นไปของเด็กจะได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมมือกันในการดูแลและช่วยเหลือเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที หากไม่มีเวลาพบปะพูดคุยอาจใช้การเขียนในสมุดการบ้านของเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับเด็กแอลดี คือ เด็กมีความจ าเป็นต้องได้รับการสอนเสริมพิเศษ เพราะเด็กแต่ละคนมี
รูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีครูท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล เนื่องจากเด็กแอลดีอาจมีบกพร่องเฉพาะบางด้าน 
   1.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูมีความตั้งใจในการสอน มีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ มีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น และมีการประเมินผลการเรียน ความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวมในด้านน้ีอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมพร  หวานเสร็จ (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครองของบุคคล
ออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ผู้ปกครองมีความสามารถ คือ มีความรู้ความเข้าใจ 
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มีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และพบว่าบุคคลออทิสติกมีความก้าวหน้าตามพัฒนาการท้ังเป็นรายบุคคลและในภาพรวม 
   1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
(สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการรายงานเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน
ต่อผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหา ผู้บริหารและครู
ให้ความส าคัญต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการเรียนรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เรโนลด์ และเบิร์ช  (Reynolds; & Birch. 1982: 94) 
กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะท าให้การเรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลส าเร็จ คือ ครูผู้สอน
ควรมีเจตคติเชิงบวกต่อกาเรียนรวม กล่าวคือ ครูมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา ครูมีความตั้งใจในการสอน 
ครูมีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบครอบ ครูจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นได้ รวมทั้งขนาดของชั้นเรียน ครู
ตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กด้านอารมณ์ สังคม มีความส าคัญเช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และด้านพฤติกรรมของนักเรียน มีดังต่อไปนี้ 
    ด้านการจัดการศึกษา 
     1. สถานศึกษาควรจัดให้มีห้องเรียนพิเศษส าหรับนักเรียนทีมีความต้องการพิเศษ
โดยเฉพาะ 
     2. ครูต้องมีความยุติธรรมไม่แบ่งแยกระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
     3. สถานศึกษาควรจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     1. ครูควรรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
     2. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษควรมีพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
     1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สามารถปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้ 
     2. ครูควรเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิด 
     3. สถานศึกษาควรจัดท ารายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 
     4. นักเรียนควรแสดงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
     5. สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม การแสดงออก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ ์(สโมสรสากลอุทิศ) อยู่ในระดับมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามโรงเรียนควรส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้ปกครอง ชุมชุน นกัการศึกษาพิเศษ เป็นต้น เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาและด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามสภาพจริงของโรงเรียนและชุมชน 
  2. ในการท่ีจะก่อให้เกิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะต้อง
บรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีหลักการคัดกรองที่ถูกต้อง รวมถึง
การอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างแท้จริง 
  3. ครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอนควรต้องมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้ว
ครูควรจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เหมาะส าหรับเด็กปกติและเด็กเรียนรวม 
  4. ครูควรจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเด็กปกติและเด็กเรียนรวมให้มาก
ยิ่งขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวมไปพร้อมๆ กัน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวม 
  2. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
โรงเรียน สังคมหรือตัวของนักเรียนเอง 
  3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวม โดยศึกษากับผู้บริหาร ครู 
นักเรียนปกติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. ควรมีการติดตามผลระยะยาวภายหลังจากท าการวิจัยไปแล้ว เพื่อดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล
ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล
ให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา 
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NBUE150: ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS THE ADMINISTRATION ACCORDING TO GOOD 
GOVERNANCE OF KHAOSAMINGWITTAYAKOM SCHOOL’ S ADMINISTRATORS UNDER 
THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 17 
 
พรภัทรา  ศรีจันทร์อินทร ์* 
นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านหลักนิติธรรม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09) 2) ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.73) 3) ด้าน

หลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77) 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 3.60) 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) และ 6) ด้านหลักความ

คุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.73) 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนกตามเพศ อายุ และอายุราชการ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และอายุราชการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารโรงเรียน, หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study levels of teachers’ opinions towards the 
administration according to good governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators, and 2) 
to compare the personal levels of teachers’ opinions towards the administration according to good 
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governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators by classifying on personal factors. Fifty-
two teachers in Khaosamingwittayakom School were samples for this study. The research instrument 
used to collect data was levels of teachers’ opinions towards the administration according to good 
governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators questionnaire in academic year 2016 for 
52 sets. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Independent t-test 
 The research results of this research were as follows: 
  1. Most levels of teachers’ opinions towards the administration according to good 

governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators were at the high level ( = 3.79) overall. 
Considering each aspect, it was found that all aspects ranked the high level. It would be as follows: 1) for 

law ( = 4.09), 2) for morality ( = 3.73) 3) for fairness ( = 3.77), 4) for cooperation ( = 3.60), 5) 

for responsibility ( = 3.79), and 6) for safety ( = 3.73) 
  2. Gender, age, and years of experience had no influence on the teachers’ opinion 
towards administration according to good governance. 
 
Keywords: School administration, Good Governance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
... อริยกษัตริย์ผู้ทรงวาง “รากฐานธรรม” ให้กลายเป็น “รากฐานไทย” ก่อให้เกิดหลักชัยให้เหล่าชนน้อมน าไปใช้ในการ 
“ครองตน ครองคน ครองงาน และครองสังคม” ท าให้ “ร่มเย็น” เป็น “ร่มยุค” ภายใต้ “ร่มพระบารมี” แห่งองค์พ่อของ
แผ่นดิน พระผู้ทรง “ผสานสรรพคุณธรรม ผนวกนานาจริยธรรม ผนึกพุทธศาสตร์” ผ่านพระราชจริยวัตรและพระราช-
หฤทัย หลอมรวมกันกลายเป็น “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การใช้ธรรมะเพื่อบริบาลความปกติสุขให้แก่ราษฎร อันได้แก่ 
“ทศพิธราชธรรม” คือ ครรลองของราชาในการใช้คุณธรรมสร้าง “ฐานราษฎร์ ฐานรัฐ” ให้กลายเป็น “ฐานหลัก” ในการ
พัฒนาบ้านเมือง ส่งผลให้ประเทศไทยประเทืองด้วยประทีปทองของประทีปธรรมจนชนทั้งชาติล้วน “เย็นศิระด้วยพระ
ธรรมาภิบาล” (สยามรัฐออนไลน์. 2559) 
 ปัจจุบันธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีจุดก าเนิดจากข้อสรุปของที่ประชุม
องค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 อันได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) องค์การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น  
(สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์. 2549: 7-8) ส าหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ท าให้รัฐบาลเห็นความส าคัญ
ของการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุงระบบราชการให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและ
แก้ปัญหาของประเทศได้ด้วย (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. 2551: 170-171) นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยังคงให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริหารที่ดี โดยมุ่ง
วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต

2873



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

แห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง  
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (จามจุรี  จ าเมือง; และคณะ. 2558: 245) 
และธรรมาภิบาลในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า ต่อมาพัฒนามาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ. 2557: 80) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79ยังก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ (จามจุรี  จ าเมือง; และคณะ. 2558: 211) โดยนัยนี้ 
การบริหารงานโรงเรียนอย่างมีธรรมาภิบาลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการน าแนวการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) มาใช้ ซึ่งมีหลักส าคัญ ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นถือได้ว่าสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล (วีระยุทธ   
พรพจน์ธนมาศ. 2557: 81) 
 การมีธรรมาภิบาลในโรงเรียนนั้นนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างดี จนน าไปสู่การ
ท าให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพได้แล้ว ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในองค์การได้อีกด้วย ตัวอย่างของปัญหาต่างๆ  
ที่อยู่ภายในองค์การ ได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการมีผู้บริหารที่เป็นเผด็จการ บริหารงานโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม ผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ขาดความโปร่งใสในการบริหาร บริหารโดยไม่ยึดความ
เสมอภาคเป็นธรรม บริหารโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่คุ้มค่า บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเหล่ือมล้ าของ
สถานภาพ หรือมีความไม่มั่นคงในงาน เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้อาจแก้ไขได้ เพราะหลักการของธรรมาภิบาลนั้น
ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว เพราะโดยแก่นแท้ของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะธรรมาภิบาลประชาธิปไตยนั้น เน้นการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ปฏิสัมพันธ์กัน และเกิดการถ่วงดุลพลังต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ. 2556: 2) ผู้บริหารเป็น 
ผู้มีความส าคัญมากที่สุดในองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์มากกว่าบุคคลในต าแหน่งอื่นๆ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้บริหารการศึกษา และการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี และหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลจะท าให้เกิดความเข้าใจ ก าหนดกรอบการประพฤติ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เกิดความมั่นใจ เกิดความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ เกิดจิตส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ 
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด  
(ราชกิจจานุเบกษา. 2552: 74) 
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 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มีความแตกต่างทางพฤติกรรม ทัศนคติ  
และพื้นฐานที่มาของแต่ละบุคคล เป้าหมายส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร ธ ารงรักษา และพัฒนา ให้ผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถพึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรนานที่สุดเท่าที่องค์กรต้องการ แต่ในการบริหารงานสองสามปีที่ผ่านมา 
พบปัญหาว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการโยกย้ายบ่อย ผู้บริหารโรงเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนา บริหารตามใจพวกพ้อง ไม่ยึดกฎระเบียบ และข้อบงัคับ ข้าราชการครูมีการโยกย้าย และลาออก แสดงให้
เห็นถึงการบริหารงานท่ียังขาดหลักธรรมาภิบาล ต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ซึ่งการบริหารงานที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลถึงขวัญก าลังใจและกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในด้านการศึกษาของผู้เรียนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลตามเพศ อายุ และอายุราชการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคมฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 72 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จ านวน 52 คน 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
   1.1 เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง 
   1.2 อายุ ได้แก่ ต่ ากว่า 40 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
   1.3 อายุราชการ ได้แก่ ต่ ากว่า 15 ปี 15 ปี ขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ในขอบข่าย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส  
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  6 
ประเด็น ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ด้านหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 1) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 3) ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ ของโรงเรียน 4) กฎ ข้อบังคับ ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 5) ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
สมาชิก และ 6) กระบวนการยุติธรรม 
  2. ด้านหลักคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 2) ความเสมอภาค และเท่า
เทียม 3) การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 4) ศีลธรรม และจริยธรรม 5) การปฏิบัติตนสม่ าเสมอในชนทั้งหลาย และ 6) 
การมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียวบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี 
  3. ด้านหลักความโปร่งใส ประกอบด้วย 1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 2) การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 3) ความตรงไปตรงมา 4) กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง 5) ความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 
และ 6) การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลแห่งความส าเร็จร่วมกัน 2) ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ 3) การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ 5) การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  และ 6) กระบวนการ
ติดตาม และตรวจสอบ 
  5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระท าของตน 
2) ความใส่ใจ กระตือรือร้น ในการแก้ปัญหา 3) ความใส่ใจปัญหาของครูและนักเรียน 4) ความตระหนักถึงสิทธิ 
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 5) ความไม่วางเฉย และ 6) ความกล้ายอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือ
องค์กร 
  6. ด้านหลักความคุ้มคา่ ประกอบด้วย 1) ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 2) คุณภาพ
และผลส าเร็จ 3) การบริหารทรัพยากร 4) การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน 5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และ 6) การปรับปรุงทบทวนแก้ไข 
 การบริหารงาน หมายถึง การด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารโรงเรียน คือ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ตลอดจนอ านวยการเพื่อส่งเสริม และปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกโดยมีทัศนคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ได้รับจากความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นพื้นฐานในการประเมิน และ
แสดงออกด้วยการพูด การเขียน หรือลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธก็ได้ นอกจากนี้ความ
คิดเห็นอาจเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 
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 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 52 คน 
 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ
ผู้รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาราชการในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีต าแหน่งว่าง ในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23130 เปิดท าการ
สอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางส าหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ในการวางแผนการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ใช้แนวทางในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาของผู้ที่สนใจต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความคดิเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิง-
วิทยาคมฯ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. อายุ 
    2.1 ต่ ากว่า 40 ปี 
    2.2 40 ปี ขึ้นไป 
3. อายุราชการ 
    3.1 ต่ ากว่า 15 ปี 
    3.2 15 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมงิวิทยาคมฯ 
มีดังนี ้
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 
อยู่ในระดับมาก 
 2. ครูผู้สอนท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ แตกตา่งกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 72 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จ านวน 52 คน ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอายุราชการ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์ผลจากค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่า 
ร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลักคุณธรรม 3) ด้านหลัก
ความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ 6) ด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert. 1932) 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน จากเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) ตามวิธีของ  
ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  2. ศึกษาความมุ่งหมาย กรอบแนวคิด สมมติฐาน และนิยามตัวแปรที่ก าหนดไว้ในการวิจัย 
  3. ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื้อหาที่ศึกษา น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข 
  4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 คน น าข้อค าถามและเนื้อหาจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ลงความเห็นและให้คะแนน เพื่อใช้ค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย ( Index of Item-objective Congruence: IOC) โดย
คะแนนรายข้อที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ในส่วนของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 
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  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ านวน 10 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

  6. น าผลที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา () ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟา () มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ได้

ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟา () เท่ากับ 0.96 
  7. แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงอย่างสมบูรณ์แล้ว น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อน าเรียนผู้อ านวยการ
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 52 ชุด ให้ครูผู้สอนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ด้วยตนเอง 
  3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
   1. ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ีย แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงจากเบสท์ (Best. 
1981) 
   3. ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบค่า  
(t-test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating 

Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach 
   3. ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ด้วยค่า t-test แบบ independent 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติและอักษรย่อ  เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอ
ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
   n  แทน จ านวนตัวอย่าง 

      แทน ค่าเฉล่ีย 
   S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
   p-value แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
   *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยภาพรวม 
(n = 52) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคดิเห็น 

แปลผล อันดับ 
  S.D. 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.09 
3.73 
3.77 
3.60 
3.79 
3.73 

.60 

.84 

.85 

.83 

.83 

.88 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
3 
6 
2 
5 

รวม 3.79 .80 มาก - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

เขาสมิงวิทยาคมฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.79, S.D. = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สูงที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม (  = 4.09, S.D. = .60) รองลงมาคือ ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ ( = 3.79, S.D. = .83) และด้านหลักความโปร่งใส (  = 3.77, S.D. = .85) ตามล าดับ ส าหรับ

ด้านท่ีมีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ าที่สุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( = 3.60, S.D. = .83) 
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 ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน  

เขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนกตามเพศ 
(n = 52) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคดิเห็น 

t p-value เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน) 

  S.D.   S.D. 
1. หลักนิติธรรม 4.10 .29 4.09 .32 .13 .90 
2. หลักคุณธรรม 3.99 .53 3.64 .66 1.71 .09 
3. หลักความโปร่งใส 3.87 .61 3.74 .70 .61 .54 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.71 .63 3.56 .71 .64 .53 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.85 .49 3.77 .35 .35 .73 
6. หลักความคุ้มค่า 3.73 .63 3.73 .74 .02 .99 

รวม 3.87 .49 3.76 .55 .69 .49 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารโรงเรียน 

เขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนกตามอายุ 
(n = 52) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคดิเห็น 

t 
p-

value เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน) 

  S.D.   S.D. 
1. หลักนิติธรรม 4.10 .29 4.08 .34 .29 .78 
2. หลักคุณธรรม 3.77 .63 3.68 .67 .51 .61 
3. หลักความโปร่งใส 3.91 .54 3.62 .77 1.59 .12 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.65 .62 3.55 .76 .53 .60 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.81 .66 3.77 .62 .27 .79 
6. หลักความคุ้มค่า 3.76 .70 3.69 .73 .33 .74 

รวม 3.84 .49 3.73 .58 .70 .49 
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 จากตาราง 3 พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 4 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 

เขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนกตามอายุราชการ 
(n = 52) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคดิเห็น 

t p-value เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน) 

  S.D.   S.D. 
1. หลักนิติธรรม 4.11 .33 4.08 .30 .37 .72 
2. หลักคุณธรรม 3.82 .64 3.63 .64 1.04 .30 
3. หลักความโปร่งใส 3.88 .57 3.66 .76 1.21 .23 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.63 .68 3.56 .70 .37 .71 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.87 .63 3.71 .65 .91 .37 
6. หลักความคุ้มค่า 3.79 .72 3.67 .71 .62 .54 

รวม 3.85 .50 3.72 .57 .90 .37 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่อายุ
ต่ ากว่า 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 และมีอายุราชการต่ ากว่า 15 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 26 
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิง

วิทยาคมฯ โดยภาพรวม 6 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน 
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NBUE151: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
FACTOR AFFECTING STRESS OF ADMINISTRATORS SCHOOLS UNDER THE OFFICE 
OF PATHUM THANI EDUCATION SERVICE AREA 2 
 
สุพรรษา   อารมคง 1   ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จ าแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด ซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

( = 2.64, S.D. = 0.97) 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์เป็นผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study administrators’ stress opinions towards the level 
of administrators’ schools under The Office of Pathumthani Education Service Area 2, 3) To compare 
administrators’ opinions towards the stress of administrators schools under The Office of Pathumthani 
Education Service Area 2, classifying by gender, age, educational background, and experience, 
focusing on 6 factors: work factor, environment factor, friend associated factor, chief administrator factor, 
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family factor, and intimae stressors factor, The sample involved 67 administrators schools under The 
Office of Pathumthani Education Service Area 2 in the academic year of B.E 2559. The instrument used in 
this research was Suanprung Stress Test and questionnaire with an alpha coefficient of 0.97, surveying 
the administrators’ opinions towards the stress of administrators. The statics used for data analyses 
included percentage, means, Standard Deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance and multiple 
regression analysis. 
 The results revealed that: 
  1. It was revealed that the level of opinions of administrators working schools under the 
Office of Pathumthani Education Service Area 2, towards the factors affecting stress of administrators 

was found at a low level ( = 2.64, S.D. = 0.97). 
  2. Ganger, age, education level, and administration experience had no influence on their 
opinion. 
 
Keywords: Opinions, Factors Affecting Stress, Administrators’ school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญรุดหน้ามากขึ้นเท่าไร การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ท าให้คนหลายคนต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง วิถีชีวิต
เปล่ียนไปก่อให้เกิดความเครียด สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อคนเรานานัปการ 
ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองต้องแข่งขันชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบขาดความเห็นอกเห็นใจ  
ซึ่งกันและกัน จึงท าให้คนเกิดความเครียดคนที่มีความเครียดสูงจะอารมณ์เสียบ่อย หงุดหงิด โมโหฉุนเฉียวง่าย  
หาความสดชื่นแจ่มใส ของชีวิตได้ยาก ท าให้สูญเสียสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย สุขภาพจิตที่แย่ ส่งผลให้สุขภาพกายพลอย
เสียไปด้วย และที่นอกเหนือไปกว่านั้น อาจมีผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัว นั่นหมายถึงย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคมแน่นอน ความส าเร็จขององค์กรทุกองค์กรย่อมขึ้นอยู่กับการบริหาร เพราะการบริหารเป็นการ
ด าเนินการใดๆ ให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ การศึกษานับว่าเป็นส่ิงจ าเป็น และมี
ความส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วจะพยายามปรับปรุงและจัดการศึกษาทุกระดับให้กับ
ประชาชนอย่างดีที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนนับเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้สึกนึกคิด จิตใจที่หลากหลาย การพูด การกระท าใดๆ จ าเป็นต้องใช้
ลักษณะเดียวกันกับทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ ย่อมเกิดความหนักใจ ผู้บริหารจ านวนมากจึงเป็นโรควิตกกังวลเกี่ยวกับ
งานที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ต าแหน่งผู้บริหารในสายตาของหลายคนอาจจะดูสบาย มีคนคอยเอาใจ ดูมี
อ านาจ มีเกียรติ ผู้คนนับหน้าถือตา แต่ภายในจิตใจผู้บริหารทุกคนมักจะวิตกกังวล นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือน าไปลดปัญหาที่เป็นปัจจัยที่มีต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความเครียด หมายถึง ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัว ด้านความกดดันภายในตนเอง ซึ่งเป็นภาวะของร่างกายหรือจิตใจที่ต้องเผชิญกับ
ส่ิงที่ก่อให้เกิดความกดดันและไม่สามารถที่จะจัดการส่ิงนั้นได้ ท าให้เกิดความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล ขัดแย้ง 
ในใจ รู้สึกสูญเสียเบื่อหน่ายหรือเกิดความผิดปกติของร่างกาย 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานน้ันออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน
ได้รับรู้ เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จ าเป็นต้องกล่าวถงึข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริง คือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราว
ต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด  หมายถึง แหล่งที่มาหรือต้นเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดโดยแบ่งเป็น
ปัจจัยของความเครียด ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปะทะสังสรรค์ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน รวมถึงปัญหาในส่วนตนเองด้วย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 อ าเภอในจังหวัด ปทุมธานี ได้แก่ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอ 
ล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 
80 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งได้จากการก าหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน แล้วสุ่มอย่างง่ายโดย
วิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน 67 คน 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ 
  3. ร่างแบบสอบถามแล้วน าเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการตรวจสอบ เพื่อให้ค าถามที่
ครอบคลุมและตรงกับสภาพจริง รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

สถานภาพของผู้บริหาร ได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. อาย ุ
    2.1 ต่ ากวา่ 35 ป ี
    2.2 35-45 ปี 
    2.3 46 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศกึษา 
    3.1 ปริญญาตรี 
    3.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
4. ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 
    4.1 น้อยกว่า 5 ปี 
    4.2 5-10 ปี 
    4.3 11-15 ปี 
    4.4 16 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด
ของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ 
1. ด้านลักษณะงานท่ีท า 
2. ด้านสภาพแวดล้อม 
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 
4. ด้านผู้บังคับบัญชา 
5. ด้านครอบครวั 
6. ด้านความกดดันภายในตนเอง 
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  4. น าแบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  5. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน แล้วไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.50-1.00 แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-
Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
  6. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน าไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
  2. หนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 
  3. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจัดส่งด้วยตนเอง 
  4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเดินทางไปรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเองหลังจากส่ง
แบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 67 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.75 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 
 
ตาราง 1 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
    1.1 ชาย 45 67.16 
    1.2 หญิง 22 32.84 

รวม 67 100 
2. อายุ   
    2.1 ต่ ากว่า 35 ปี 3 4.48 
    2.2 35-45 ปี 12 17.91 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
    2.3 46 ปี ขึ้นไป 52 77.61 

รวม 67 100 
3. วุฒิการศึกษา   
    3.1 ปริญญาตรี 16 23.88 
    3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 51 76.12 

รวม 67 100 
4. ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา   
    4.1 น้อยกว่า 5 ปี 17 25.37 
    4.2 5-10 ปี 14 20.90 
    4.3 11-15 ปี 15 22.39 
    4.4 16 ปี ขึ้นไป 21 21.34 

รวม 67 100 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 และเป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 อายุของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 รองลงมาคือ อายุ 35-45 ปี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.91 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 76.12 และวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือ มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความเครียด 
รวม (n = 67) 

แปลผล 
  S.D. 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีท า 3.25 1.00 ปานกลาง 
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.05 1.03 ปานกลาง 
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.30 1.16 ปานกลาง 
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา 1.95 0.89 น้อย 
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว 2.07 0.84 น้อย 
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง 2.22 0.88 น้อย 

รวม 2.67 0.97 น้อย 

 
 จากตาราง 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจยัที่ท าให้เกดิความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.64, S.D. = 0.97) และเมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ท า ( = 3.25, S.D. = 1.00) และ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ( = 3.05, S.D. = 1.03) ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย เรียงจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ปัจจัยด้านความกดดัน ภายในตัวเอง (  = 2.22, S.D. = 0.88) ปัจจัยด้านครอบครัว ( = 2.07, S.D. = 

0.84) และปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ( = 1.95, S.D. = 0.89) 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารสถานศกึษา 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความเครียด 
เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

  S.D.   S.D. 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีท า 3.24 0.99 3.27 1.02 2.17 .78 
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.23 1.08 3.06 1.06 -0.29* .03 
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.16 1.16 3.24 1.15 -0.84* .04 
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา 1.97 0.88 1.90 0.81 0.87* .04 
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว 2.04 0.40 2.05 0.49 -0.17* .02 
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง 2.25 0.75 2.15 0.76 1.11 .27 

รวม 2.64 0.62 2.61 0.64 0.48 .20 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้ าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาและปัจจัยด้านครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และปจัจัยด้านลักษณะงานท่ีท า ปัจจัยด้านความกดดันภายในตนเองไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามอายุ 

 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความเครียด 
อาย ุ

F Sig       
ต่ ากว่า 35 ป ี 35-45 ปี 45 ปี ขึ้นไป 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีท า 2.00 3.47 2.78 0.67 .52 
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.05 3.08 2.96 0.40 .45 
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 1.73 3.25 3.09 0.40 .67 
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา 3.06 2.62 2.08 0.58 .56 
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว 2.74 2.66 3.00 0.77 .47 
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง 2.52 2.07 2.24 2.39** .01 

รวม 2.52 2.07 2.24 0.87 .45 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความกดดันภายในตัวเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านลักษณะงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความเครียด 
ระดับการศกึษา 

t Sig ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

  S.D.   S.D. 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีท า 3.30 0.94 3.23 1.00 0.58 .57 
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.36 0.94 3.17 1.11 0.77 .443 
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.22 1.21 3.18 1.12 0.31 .76 
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา 1.90 0.86 1.97 0.88 -0.71 .48 
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว 2.15 0.80 2.00 0.82 1.73* .01 
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง 2.32 0.79 2.19 0.90 1.28 .90 

รวม 2.71 0.66 2.62 0.63 0.66 .84 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจยัที่ท าให้เกดิความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีปัจจัยด้านครอบครัวแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้านลักษณะงานที่ท า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความกดดันภายในตนเองไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความเครียด 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

F Sig         
น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี 11-15 ป ี 16 ปี ขึ้นไป 

1. ปัจจัยดา้นลักษณะงานท่ีท า 3.84 3.14 2.50 2.59 1.63 .19 
2. ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม 3.04 3.33 3.32 3.04 3.22* .03 
3. ปัจจยัดา้นความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน 3.24 3.40 3.15 3.04 3.61* .02 
4. ปัจจัยดา้นผู้บังคับบัญชา 1.96 1.85 1.84 2.09 2.67* .05 
5. ปัจจัยดา้นดา้นครอบครวั 2.59 2.09 2.79 2.78 1.46 .47 
6. ปัจจัยดา้นความกดดันภายในตัวเอง 2.12 2.45 2.18 2.19 2.39* .05 

รวม 2.59 2.76 2.62 2.59 2.55 .09 

* ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่
มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเองแตกต่างกัน และมีปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ปัจจัยด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ส่วนใหญ่ไม่มีความคับข้องใจ หรือเกิดความขัดแย้งกับบุคคล ชุมชน
หรือขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณารายด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรวณีย์  บัวขม (2539) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความเครียดและวิธี
ลดความเครียดจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีความเครียดจากการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบเป็นด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประจ าต าบลมีระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอเมือง ผู้บริหารโรงเรียนประจ าต าบลและประจ า
อ าเภอ มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานด้านวิชาการมากกว่าผู้บริหารเขต อ าเภอเมือง และผู้บริหารโรงเรียน
ประจ าต าบล มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนในเขต อ าเภอเมือง และประจ าอ าเภอ กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหา โดยคิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาควรมี การ
วางแผนระบบการท างานทุกครั้ง ลดความซับซ้อน ยุ่งยากของงานให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และควรมีการก าหนด 
ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการจัดพัฒนาทักษะความช านาญในการ
บริหารงานในแต่ละระดับและให้มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะน า 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการ  
ศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีลักษณะงานในต าแหน่งหน้าที่ และได้รับนโยบายมาปฏิบัติที่คล้ายคลึง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพศหญิงมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศชาย ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาเพศชายมีความ
คิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง และปัจจัยด้านครอบครัวเพศหญิงมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศชาย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายด้านจ าแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความกดดันภายในตัวเอง อายุ  
ต่ ากว่า 35 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่มี่อายุน้อยกับอายุที่มากกว่านั้นมีภาระงาน และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างกัน และ
รายด้านจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมผู้บริหารที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์อื่น ด้านความสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 5–10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอื่น ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 16 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอื่นและด้านความกดดันภายในตัวเอง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 5-10 ปี  
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มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอื่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์  ปะนามะทัง (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 131 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบส ารวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี ประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดขอ งผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมและด้านครอบครัวมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วอลเตอร์ และบอยด์ (Walter; & Boyd. 1982; อ้างอิงจาก ชูศักดิ์  ร้อยพิลา. 
2541: 85-86) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาความเครียดแบบกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของผู้บริหาร สรุปได้ว่า การ
บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามมักมีความเครียดเสมอ แต่จะมีหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับค่านิยม สุขภาพของ
ผู้บริหาร นอกจากนี้จะมีปัญหาในเรื่องการบริหารเวลาโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย 
และการรักษาไว้ ซึ่งมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
นโยบายลดจานวนการประชุมสัมมนาของผู้บริหารสถานศึกษาให้พอเหมาะ 
  2. ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการ  
ส่ังการในการด าเนินงานโดยเร็วหลังจากรับนโยบายจากกระทรวงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีเวลาในการด าเนินงาน 
ไม่เร่งรัด 
  3. ผู้ริหารสถานศึกษาควรวางแผนจัดลาดับความส าคัญและคัดเลือกงานที่หน่วยงานต้นสังกัด 
ส่ังการ เพื่อสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับเวลาและบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาและปล่อยวางงานที่ไม่จาเป็นเพื่อ
ลดภาวะที่จะท าให้เกิดความเครียด 
  4. ส านักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการคัดกรอง
งานท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ตอ่ผู้เรียนน้อย ก่อนส่ังการให้สถานศึกษาด าเนินการ เพื่อลดภาระงานท่ีนอกเหนือจาก
งานปกติ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาจากประชากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความเครียดในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาตัวแปรต้นอื่น เช่น ขนาดโรงเรียน แบบของภาวะผู้น า ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
  3. การศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัด
ความเครียด ซึ่งอาจไม่สามารถวดัความเครียดได้ถกูต้องนัก เพราะผู้ตอบอาจปิดบังตัวเองไม่ให้ทราบวา่ตนเองเป็นคน
เครียดซึ่งเป็นความรู้สึกในเชงิลบ อาจใช้การสัมภาษณ์หรือซกัถามความรู้สึก อาจใช้การสังเกต การทดสอบ อาจท าให้
ทราบถึงระดับความเครียดที่ถูกต้องแม่นย าขึ้น 
  4. ควรศึกษาผลกระทบของความเครียดต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
  5. ควรศึกษาระดับความเครียดและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
  6. การศึกษาวิธีจดัการความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน าผลการวจิัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการกับความเครียดของผู้บริหารต่อไป 
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NBUE152: การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรีโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า 
A STUDY ON THE READING ALOUD ABILITY IN ENGLISH WORDS OF GRADE 3 STUDENTS 
AT DHAMMASIRISUKSA NONTHABURI SCHOOL THROUGH ENGLISH READING SKILL 
EXERCISES 
 
ณรงค์ชยั  ด าริห์ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 ผู้อ านวยการหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 
ชุด ด าเนินการทดลองสอนตามแผนโดยใช้เวลาทดลอง ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559 สัปดาห์ละ 2 วัน จ านวน 10 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 60 นาที เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านค าภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.65 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านพยัญชนะผสมสระ มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ( = 6.73) รองลงมาคือ การอ่านค าสระคู่ ( = 6.63) ส่วนการอ่านค าสระเดี่ยวและพยัญชนะคู่ มีค่าเฉล่ีย

ต่ าสุด ( = 6.43) 
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลัง
จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า 
 
Abstract 
 This research objectives were to 1) study the reading aloud ability in English words of Grade 3 
students of Dhammasirisuksa Nonthaburi School through English reading skill exercises, and 2) compare 
the students’ ability before and after practicing the exercises. The samples of this study were 30 grade 3 
students in Grade 3.The instruments were English reading skill exercises for 5 plans and an achievement 
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test about English reading skill for 30 questions which has reliability at 0.65 The statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, Standard Deviation, and t-test dependent samples. 
 The research results of this study were revealed that: 

  1. The ability of reading aloud the words about vowel diphthongs was the best ( = 

6.73) whereas vowel digraphs was the second ( = 6.63) and single vowel sounds was the least ( = 
6.43) 
  2. The reading aloud ability in English words of Grade 3 Students after practicing was 
higher than before using the English reading skill exercise at 01 level of significance. 
 
Keywords: A study on the reading aloud ability in English words, English reading skill exercises. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การอ่านนับว่าเป็นการแสวงหาความรู้ขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่
สังคมมีการติดต่อส่ือสารเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่
ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างชนชาติต่างๆ  ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ภาษาอังกฤษ
มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยยุคนี้มากขึ้น เพราะท าให้สามารถติดต่อกับชนชาติต่างๆ ได้  
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่วนตัว การเจรจาทางการทูต การเมือง การค้าขาย การท่องเที่ยวซึ่งท ารายได้เข้าสู่ประเทศ
อย่างมากมาย ท าให้ชีวิติประจ าวันของคนไทย จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจาก
ค าในภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนกับภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ย่อมท า
ให้เกิดปัญหาการส่ือสารติดขัด ล่าช้าจากการส ารวจข้อมูลทางด้านการอ่านหนังสือของเยาวชนในประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิติ อินทิรา  ศรีประสิทธิ ์(2551: 26) พบว่า สาเหตุที่ท าให้เยาวชนไทยติด
การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ท เพราะเด็กไทยไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษบนเว็บไซด์ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะใช้
อินเตอร์เน็ทเพื่อแสวงหาความรู้จึงใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ฉะนั้นการเรียนภาษา จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ถ้ามีโอกาส ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้เข้าใจสามารถส่ือสาร รู้จักเลือกรับสารสนเทศที่มีประโยชน์ แล้ว
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
 ในด้านการศึกษา การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ นอกจากนี้ การอ่านเป็นกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งที่จะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ ถนอม  เพ็ญชูบัว (2554: 24)ที่กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็นเป็นทักษะที่ส าคัญใน
การศึกษาทุกระดับเนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นส่ือการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาเพราะผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะฟังพูดและเขียนน้อยกว่าทักษะการอ่านดังนั้นการอ่านจึงเป็น
เป้าหมายส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง 
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 ผลการจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency-TOEFL) จากการจัดอันดับ
ของ IMD World Competitiveness Yearbook 2011 พบว่า ประเทศไทยได้คะแนนเฉล่ีย 75 คะแนนอยู่อันดับ 55 
จากทั้งหมด 58 ประเทศ ดัชนีดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดอันดับของ English Proficiency Index (EFI) 2011 ที่แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ กลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ า และระดับ
ต่ ามาก ปรากฏว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” ได้คะแนน 47.21 อยู่ในล าดับที่ 56 จาก 72 ประเทศข้อมูล
เชิงประจักษ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังมีปัญหาในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสภาพปัญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ในปี พ.ศ.2557 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกดค าภาษาอังกฤษได้ นักเรียนที่สามารถอ่านได้มีจ านวนน้อยมากจึงเป็น
ปัญหาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ า เพื่อที่จะช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียนส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านหนังสือไม่ออก มีปัญหาในการสะกดค า มีวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธีคือ การสอนอ่านเป็นค า (Sight Word Approach) โดย Edward William Dolch เป็นวิธีที่
เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน เพราะวิธีดังกล่าวเป็นการสอนให้นักเรียนได้อ่านเป็นค าๆ นักเรียน
จะได้เรียนรู้จักสระและพยัญชนะต่างๆ และสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการอ่านค าศัพท์ใหม่ในภายหน้าด้วยเหตุนี้ 
จึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการ
สอนอ่านและฝึกสะกดค าภาษาอังกฤษ ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ  
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ฝึกทักษะกับ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมา จ านวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษที่ใช้พยัญชนะเดี่ยว Single 
Consonant Sounds ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษที่ใช้สระเดี่ยว Single Vowel Sounds ชุดที่ 3 
แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษ ที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant Digraphs ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านค า
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สระคู่ Vowel Digraphs ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษที่ใช้ สระผสมพยัญชนะ 
Vowel Diphthong แต่ละชุดจะประกอบไปด้วย ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะ จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก ค าศัพท์ 
แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษและเฉลย 
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 ทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค า หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออก
เสียงเป็นค าของตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า วัดผลโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า ส าหรับน าไปใช้กับนักเรียน โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้โดยการฝึกฝน
ของ ธอร์นไดค์ (Edward Thorndike) ซึ่งมีแนวคิดว่า การกระท าซ้ าๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การฝึกบ่อยๆ 
จะช่วยให้เกิดความช านาญและความเชื่อมั่นมากขึ้นในการอ่านค าภาษาอังกฤษ จากแนวคิดดังกล่าว ถ้านักเรียนได้มี
โอกาสฝึกอ่านอย่างสม่ าเสมอ โดยเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษ จะท าให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
ธัมมสิริศึกษานนทบุรี ภายหลังการสอนอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่า  
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
ธัมมสิริศึกษานนทบุรี สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเป็นค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการ
วิจัยโดยล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 

แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาองักฤษ แบ่งเป็น 5ชุด 
ได้แก่ 
1. ค าที่ใช้พยัญชนะเดีย่ว Single Consonant Sounds 
2. ค าที่ใช้สระเดีย่ว Single Vowel Sounds 
3. ค าที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant Digraphs 
4. ค าที่ใช้สระคู่ Vowel Digraphs 
5. ค าที่ใช้สระผสมพยัญชนะ Vowel Diphthongs 

ความสามารถในการอา่นออกเสียง 
เป็นค าภาษาอังกฤษ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 30 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนธัมมสิริศึกษา-
นนทบุร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 30 คน โดยใช้ทั้งหมดของจ านวน
ประชากร 
 การสร้างเครื่องมือทดลอง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คือ ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีใช้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งเกิดความช านาญ
ในเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา จ านวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่าน
ค าภาษาอังกฤษที่ใช้พยัญชนะเดี่ยว Single Consonant Sounds ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษที่ใช้
สระเดี่ยว Single Vowel Sounds ชุดที่ 3 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษ ที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant 
Digraphs ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านค าภาษาอังกฤษ ท่ีใช้สระคู่ Vowel Digraphs ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการอ่าน
ค าภาษาอังกฤษที่ใช้ สระผสมพยัญชนะ Vowel Diphthong 
   2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 แผนใช้เวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านค าภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีอ่านออกเสียงค าได้ถกูต้องที่สุดตรงตามค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65 
 วิธีการทดลอง 
  การด าเนินการทดลองได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาในการทดลอง 10 
ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 วันโดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ก่อนการทดลองผู้ศึกษาได้น าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
   2. ด าเนินการทดลองสอนตามแผนโดยใชเ้วลาทดลอง 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ท้ังนี้ไม่รวมเวลา
ในการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จ านวน 2 ชั่วโมงโดยเริ่มจาก 
    ขั้นน า Warm up น าเข้าสู่บทเรียน โดยการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเล่นเกมต่อ
ค าศัพท์ที่มีความคล้องจองกันเป็นการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน 
    ขั้น Presentation น าเสนอค าศัพท์และเนื้อหาบทเรียนในแบบฝึกทักษะการอ่านที่ก าหนดไว้
ในแต่ละแผนการเรียนรู ้
    ขั้น Practice ฝึกหัดการออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผน 
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    ขั้น Summary สรุป ทบทวนเนื้อหา ตอบค าถามหรือปัญหาที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ หลังจาก
เสร็จสิ้นการสอนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทแบบฝึกทักษะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง หลังจากท าการทดลองสอนครบทั้ง10 ครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นค า 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของความสามารถในการออกเสียงเป็นค าของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นค าระหว่างเรียน 
 

แบบฝึกทักษะชุดที ่ คะแนนเตม็ (10)   S.D. 
1. การอ่านค าพยัญชนะเดี่ยว 10 6.60 0.67 
2. การอ่านค าสระเดี่ยว 10 6.43 0.56 
3. การอ่านค าพยัญชนะคู ่ 10 6.43 0.56 
4. การอ่านค าสระคู ่ 10 6.63 0.61 
5. การอ่านค าพยัญชนะผสมสระ 10 6.73 0.58 

 
 จากตาราง 1 พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ภายหลังจากการใช้ แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นค า ในเรื่องการอ่านพยัญชนะผสมสระ มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ( = 6.73) รองลงมาคือ การอ่านค าสระคู่ (  = 6.63) ส่วนการอ่านค าสระเดี่ยวและพยัญชนะคู่ มีค่า

ค่าเฉล่ียต่ าสุด ( = 6.43) 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของความสามารถในการออกเสียงเป็นค าของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนจากการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ 
 

เกณฑ ์ คะแนน 30 ระดับ จ านวน ร้อยละ   S.D. 
80-100 
75-79 
70-74 
65-69 

24-30 
22-23 
20-21 
0-19 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

10 
5 
3 
12 

33.33 
16.67 
10.00 
40.00 

24.70 
23.00 
21.00 
19.41 

6.88 
8.31 
8.94 
5.00 

รวม   30 100 21.93 2.97 
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 จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลัง
การใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงเป็นค าได้ค่าเฉล่ียรวมอยู่ระดับปานกลาง คือ 21.93 ถ้าพิจารณา
ตามเกณฑ์มีนักเรียนร้อยละ 33.33 ที่มีความสามารถระดับดีมากร้อยละ16.67 มีความสามารถระดับดี ร้อยละ 10.00 
อยู่ในระดับปานกลางและร้อยละ 40 อยู่ในระดับปรับปรุง 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกอ่าน

ออกเสียง เป็นค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเป็นค า 

 

การจดัการเรียนรู้ จ านวน   S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

17.10 
21.93 

2.38 
2.47 

15.01** .01 

** p ≤ .01 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ภายหลังจากการใช้ แบบฝึกทักษะแบบฝึกอ่านออกเสียงเป็นค าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี จากการใช้วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียง
เป็นค าภาษาอังกฤษ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. การเปรียบเทียบการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออก
เสียงเป็นค าภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ปรากฏว่าผลของ
คะแนนระหว่างก่อนและหลังการสอน โดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นค าภาษาอังกฤษ ได้ค่าเฉล่ียรวมอยู่
ระดับปานกลาง คือ 21.93 โดยผลของคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ 
แสดงว่าวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุแบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นค าที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น เป็นส่ือที่
มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี มีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก
เสียงเป็นค าสูงขึ้น 
   ปัจจัยที่ส่งผลดังกล่าว อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนอ่านสะกดค า เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์ได้โดยการเรียนรู้การสะกดค าการเทียบเคียงกับค าศัพท์ที่อ่านได้ถูกต้องแล้วกับค าศัพท์ใหม่ที่ยัง
ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเมื่อนักเรียนสามารถอ่านสะกดค าได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก
นักเรียนและสามารถกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจเพิ่มความมั่นใจในการอ่านและจดจ าค าศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้น 
   จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) มีอยู่ 3 ข้อ คือ ข้อที่ 2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law 
of Exercise) กล่าวถึง ความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดท าซ้ าบ่อยๆ 
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ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวรสอดคล้องกับค ากล่าวของ บริก (Brigg) ที่กล่าวไว้ว่าการสอนการอ่าน
เป็นค าให้ได้ผลดีนั้นจะต้องฝึกฝนซ้ าๆ และสอดคล้องกับ เคลลี เจอรัลด์  (Kelly Gerald) อธิบายว่า การฝึกพูดซ้ าๆ 
เป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการสอนการออกเสียงและจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านค า ของนักเรียน
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ท า ชุดแบบฝึกการอ่านและการเขียนค าศัพท์ เพื่อเป็นการทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้ว 
การท่ีนักเรียนได้ท าตามขั้นในการสอนดังกล่าวมานี้ จะส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
ของค าศัพท์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพประกอบเป็นตัวช่วยในการอ่าน 
   การสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้านการอ่านนั้นอาจท าได้โดยฝึกให้นักเรียนอ่านสะกดค าและเขียน
พยัญชนะหรือค า ควบคู่ไปกับการดูภาพจะช่วยท าให้นักเรียนจดจ าค าที่สอดคล้องกับเสียงและภาพได้ การสอน  
อ่านค า เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถจดจ า 
อ่านและบอกความหมายของค าศัพท์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านให้ประโยชน์ใน
การจ า การรับรู้จากประสาทสัมผัสหลายด้านประกอบกันจะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า คอร์เทกซ์  (Cortex) 
ซึ่งท าหน้าที่ในการบูรณาการส่ิงที่เกี่ยวกับการรับรู้ทั้งหมด และท าให้เกิดความจ าที่แม่นย ามากยิ่งขึ้น เช่นการเรียน
ภาษาอังกฤษแทนที่จะอ่านในใจควรใช้การฟังการดู การออกเสียง และการเขียนร่วมด้วย คือการใช้ประสาทสัมผัส
หลายด้านๆ ร่วมกัน เป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถจดจ าได้ดีขึ้นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในขณะที่นักเรียนก าลังฝึกอ่าน 
นักเรียนคนที่อ่านค าศัพท์ได้จะช่วยสอนคนที่ยังอ่านไม่ได้ เป็นการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดี  
อีกวิธีหน่ึง 
  2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการ
อ่านออกเสียงเป็นเป็นค าภาษาอังกฤษ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีตั้งไว้ว่าความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี หลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นเป็นค าภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัก  ดาบพลอ่อน (2542) ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ปัจจัยที่ส่งผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากวิธีการสอนอ่านสะกดค า เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์ได้โดยการเรียนรู้การสะกดค า การเทียบเคียงกับค าศัพท์ที่อ่านได้ถูกต้องแล้วกับค าศัพท์ใหม่ที่ยัง
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เมื่อนักเรียนสามารถอ่านสะกดค าได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของ
เด็กนกัเรียนและสามารถกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจเพิ่มความมั่นใจในการอ่านและจดจ าค าศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้น 
   นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนการเรียนการสอนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการฝึกอ่านออกเสียง
พร้อมๆ กัน อ่านท่ีละคน การท าแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนรวมทั้งการเขียนค าศัพท์จึงส่งผลให้นักเรียนจดจ าส่ิงที่ได้
เรียนได้ดี และมีความคงทนมากขึ้น ส่ิงส าคัญอีกประการที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเนื่องมาจากนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น จนเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู้ และยังช่วยให้การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาการ
อ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษและการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรปรับเนื้อหาค าศัพท์ของแบบฝึกทักษะให้สามารถน าไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ  
ในระดับชั้นต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มาก 
  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบ
ฝึกการอ่านออกเสียงเป็นค าในแต่ละระดับชัน้ หรือเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทักษะกับการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นการสอนโดยใช้นิทานหรือบทเรียนส าเร็จรูป 
  3. ควรมีการติดตามผลต่อเนื่องของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่านโดยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเป็นค าภาษาอังกฤษ เพื่อดูความคงทนของความสามารถด้านการอ่านที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
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NBUE153: การศึกษาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
THE STUDY OF ACHIEVEMENT IN SCIENCE SUBJECT OF PRATOMSUKSA 2 
STUDENTS FROM USING PROBLEM-BASED LEARNING 
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* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจ านวน 8 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติที  
(t-test dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ 2) นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the achievement in Science before and after 
learning, and to study attitudes of Science for Pratomsuksa 2 Students from using Problem-based 
learning. The Sample consisted of Pratomsuksa 2/1 Studentsin Maradanusorn School, Mueang Trat 
District, Trat Province,and 32 people by were used Cluster Random Sampling. The method using 
Problem-based Learning8plan,the achievement testpretest-posttest30 questions, and an Attitudes 

Science, 10 questions. The analyses by percent, mean ( ), Standard Deviation (S.D.), and t-test. 
 The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Science on Pratomsuksa 2 
Students from using Problem-based Learning, posttest higher than before learning were significant 
different at the .01 level, and 2) The Students were Attitudes of Sciencefrom using Problem-based 
Learning, Overall, was a good level. 
 
Keywords: Problem-based Learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นยุคสังคมของการเรียนรู้ และภูมิปัญญาถูกน ามาใช้
ในการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่
อย่างมั่นคง ซึ่งคุณภาพของการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก การเรียนโดยการท่องหนังสือหรือ
ท่องจ า มุ่งแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดยครูเป็นผู้ป้อนหรือถ่ายทอดโดยตรงนั้นไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบในทุกๆ 
ด้าน (วัลลี  สัตยาศัย. 2547: 2) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ในสังคมโลก และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งมีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ชนัญธิดา  พรมมา. 2554: 2) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์นั้น ครูจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน โดยการน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการสังเกต ตั้ งค าถาม หาค าตอบ รู้จักการท างานเป็นกลุ่มให้
ประสบความส าเร็จ ครูจะต้องจัดเตรียมการสอน โดยมีการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การวัดผล ประเมินผล กิจกรรมจะต้องเน้นกระบวนการคิด วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา 
การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นเพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหาต่างๆ (กรม
วิชาการ. 2545: 142-143) 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีสอนท่ีสอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จาก
กระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญต่อผู้เรียน ตัว
ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและสืบ
ค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์
ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2550: 1) อีกทั้งการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม โดยให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษา 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศัยความเข้าใจแก้ปัญหาเป็นฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปล่ียนแปลงไปอย่าง
มาก และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้มีกิจกรรมการทดลอง โดยเน้น
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่านี้แก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปในอนาคต แต่ปัญหาที่
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ประสบก็คือ ไม่ว่าหลักสูตรจะดีเพียงใด ถ้าการจัดการเรียนการสอนยังคงเหมอืนเดมิ คือ มีครูเป็นศูนย์กลางสอนให้จ า
มากกว่าสอนให้ท า สอนให้เชื่อมากกว่าการสอนให้ขัดแย้ง สอนเนื้อหามากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่ง
ไม่ได้น าศักยภาพของผู้เรียนมาใช้ แต่เป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยส้ินเชิง และพบว่า ในปัจจุบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร อันมีปัจจัยประการหนึ่ง คือ ครูไม่เข้าใจแบบการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น ครูจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละแบบได้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยมาตรฐานเดียวกัน สอนโดยวิธีสอนเดียวกัน ในเวลาเท่ากันกับนักเรียนทุกคน 
กระบวนการอย่างนี้ท าให้นักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับความรู้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยพัฒนาให้เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกต่อการคิด การกระท า และการตัดสินใจในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความมีเหตุผล ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความ
ซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ และใจกว้าง เต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกนี้จะประสบ
ความส าเร็จในการท างาน และสามารถพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2538: 28-30) 
 จากสภาพการณ์และปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร โดยเลือกศึกษาทดลองมารดานุสรณ์ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ก าหนดปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา 
การน าเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการศึกษาค้นควา้ สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
และน าเสนอและประเมินผลงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
รอบตัวเรา ของนักเรียนท่ีได้รับตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา 
เพือ่วัดผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนในการแสวงหาความรู้ทางทยาศาสตร์ซึ่ง
ทราบได้จากการใช้แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน 6 ด้าน ได้แก่ความมีเหตุผล ความอยากรู้ 
อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ ความใจกว้า งและเต็มใจรับฟัง
ความคิดเห็นใหม่ๆ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราดมีจ านวนนักเรียน 2 ห้อง รวมทั้งส้ิน 64 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราดจ านวนนักเรียน 1 ห้อง รวมทั้งส้ิน 32 คนได้มาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังนี ้
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พืชรอบตัวเรา จ านวน 7 แผน 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเราจ านวน 30 ข้อ 
  3. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
ขั้นท่ี 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา 
ขั้นท่ี 3 การน าเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นควา้ 
ขั้นท่ี 4 ด าเนินการศกึษาค้นคว้า 
ขั้นท่ี 5 สังเคราะห์ความรู ้
ขั้นท่ี 6 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
ขั้นท่ี 7 น าเสนอและประเมินผลงาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ 
2. เจตคติทางวิทยาศาสตร ์

2910



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   1. ก่อนเรียนจะท าการทดสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานเดิม 
   2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั้น ดังนี ้
    ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
    ขั้นท่ี 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา 
    ขั้นท่ี 3 การน าเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า 
    ขั้นท่ี 4 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
    ขั้นท่ี 5 สังเคราะห์ความรู้ 
    ขั้นท่ี 6 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
    ขั้นท่ี 7 น าเสนอและประเมินผลงาน 
   3. หลังการจัดการเรียนรู้แล้วจะท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบชุด
เดียวกับก่อนเรียนและวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
   4. น าคะแนนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการ
เรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test Dependent) 

  2. วิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ปีการศึกษา 2559 จ านวน 32 คน โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 30 ข้อ เพื่อศึกษา 
พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วจึงด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องพืชรอบตัวเรา จ านวน 7 แผนใช้เวลา 14 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน แล้วจึงทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนผล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 

การทดสอบ n คะแนนเตม็   S.D. t-test 
ก่อนเรียน 32 30 16.59 1.39 

25.45* 
หลังเรียน 32 30 25.72 1.55 

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 31 = 2.745) 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  ผู้วิจัยได้น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ มาสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/1 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อส้ินสุดการทดลอง ทั้ง 7 แผน ผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จาก

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับเจตคต ิ

  S.D. แปลผล 

1. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย 4.53 .59 ดีมาก 

2. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียน 4.35 .62 ดี 

3. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.32 .58 ดี 

4. วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานส าคัญของวิชาอื่น 4.67 .52 ดีมาก 

5. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการแก้ปัญหามากขึ้น 4.00 .55 ดี 

6. นักเรียนชอบท ากิจกรรมการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ 4.46 .68 ดี 

7. นักเรียนชอบวิชาวิทยาศาสตร์ 4.22 .81 ดี 

8. นักเรียนติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ 4.19 .71 ดี 

9. นักเรียนชอบดูสารคดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 4.01 .56 ดีมาก 

10.นักเรียนน าความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.61 .65 ดีมาก 

โดยรวม 4.34 .63 ดี 
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 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาในชีวติประจ าวนัของนักเรียนท่ีนักเรียนอาจพบมาเปน็
จุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตัดสินใจในส่ิงที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการท างานร่วมกันภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน โดย
ผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัด
สถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องท า
ความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ขั้นน าเสนอแผนการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนจะต้องท าการตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยง
กับปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมจากสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเรียงล าดับเนื้อหา ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้ า ผู้เรียน
ก าหนดส่ิงที่ต้องเรียนด้วยตนเอง ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ขั้นน าเสนอและประเมินผล
งาน ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย  จะเห็นได้ว่าขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอนส่งเสริมการท ากิจกรรมของผู้เรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียน
ในประเด็นที่สนใจ ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผ่านการปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเองในประเด็นที่
นักเรียนสนใจ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เพราะเป็น
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลป์ลาเกอร์ (Gallagher. 1997: 332-
362) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน โดยนักเรียน
จะท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับกับการ
แก้ปัญหาเข้าด้วยกัน ซึ่งปัญหาที่ใช้มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และมีความสัมพันธ์กับนักเรียน การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่นักเรียนจะได้มา และ
พัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองได้ และแนวคิดของ กมลวรรณ  สายจุฑาวัฒน์. 2556; 
อ้างถึงใน ชนัญธิดา  พรมมา. 2554: 32) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้าง
ความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่มีความส าคัญต่อผู้เรียน 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง สร้างองค์ความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจอยากรู้และหาค าตอบด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบวิทย์  พิริยวัฒน์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ พบว่า 
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชัน ในการแก้โจทย์ปัญหา
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ต้องท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียน ตลอดจนได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยดูจากตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทั้งทางด้านทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ จากนั้นจึงเลือกเนื้อหาสาระมาก าหนดการสอน เช่น พิจารณา
ว่าตัวชี้วัดที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการค้นหา และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 2) ก าหนดแหล่ง 
ข้อมูล เมื่อผู้สอนพิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และก าหนดเนื้อหาสาระแล้ว ผู้สอนต้องก าหนดแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้เรียนน ามาแก้ปัญหาหรือค้นหาค าตอบได้ ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ตัวผู้สอน ห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บุคลากรต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 3) ก าหนดและเชื่อมขอบข่าย
ปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการศึกษา ค้นหาค าตอบ 4) ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน 
ผู้สอนเลือกหรือสร้างขึ้นมาจะต้องท าให้ผู้เรียนสามารถเห็นแนวทางในการค้นพบความรู้หรือค าตอบได้ด้วยตนเอง  
5) สร้างค าถาม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้ การสร้างค าถามที่มีลักษณะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจงานท่ี
ก าลังท าอยู่ และมองเห็นทิศทางในการท างานต่อไป และ 6) ก าหนดวิธีการประเมินผล ควรเป็นการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยประเด็นทั้งด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการท างานกลุ่ม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2550: 5-6) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของเอมอร จรัสพันธ์ (2550) ได้ท าการสร้างชุดการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองทุกขั้นตอน 
  2. ผู้สอนควรน าวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความรับผิดชอบ 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คามคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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NBUE154: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
A STUDY OF ACHIEVEMENT ON SCIENCE LEARNING OF FORCE AND MOVEMENT OF 
PRATHOMSUKSA 2 SYUDENTS IN ANUBANTRAT SCHOOL FROM USING 4 MAT LEARNING 
ACTIVITY APPROACH AS TEACHING 
 
พนิดา อภิบาล * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อน 
และหลังการเรียน เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2/7 โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 36 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MATเรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จ านวน 30 ข้อ โดยมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้  
มีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT, วิทยาศาสตร์, แรงและการเคล่ือนท่ี 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study and to compare the achievement Science before 
and after of Force and Movementof Grade 2 Anubantrat Schoolform using 4 MAT Learning Activity 
Approach as Teaching.The Sample consisted of Prathomsuksa 2/7 students in Anubantrat School, 
Mueang Trat District, Trat Province, 36 persons by Cluster Random Sampling. The instrument using 4 
MAT Learning Activity 9 plan, and the achievement test pretest-posttest 30 questions. The analyses by 

percent (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), and t-test. 
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 The findings of the study reveal the following: 1) The achievement Pretest were 50.56 Posttest 
83.43, and 2) The achievement Science of Force and Movement Grade 2 Anubantrat School form using 4 
MAT Learning  Activity Approach as Teaching, posttest higher than before learning were significantly at 
the .01 level. 
 

Keywords: 4 MAT Learning Activity, Science, Force and Movement 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 78) 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือมีปัญหา เนื่องจากในการ
สอนวิทยาศาสตร์ครูจะเน้นการบรรยาย มุ่งสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายหรือข้อมูลท่ีมาจากชวีิตจริงและประสบการณ์ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง ส่วนใหญ่ครูยกตัวอย่างจากต ารา ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสภาพจริง  
ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการสอนเข้ากับชีวิตจริงได้ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 2-3) 
และจากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาล
ตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2558 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการคิด จึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนและไม่ทบทวนเนื้อหาตามที่ครูสอนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีผ่านการสอนด้วยวิธีการบรรยายเป็นหลักส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า(โรงเรียน
อนุบาลตราด. 2558: 5) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนมีส่ือที่
ชัดเจน และมีความละเอียดท าให้นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมมาก การจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ มีข้อชวนคิด
และค าถามท้ายกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้
อย่างอิสระ เร้าความสนใจ ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย (วันวิสาข์  ศรีวิไล. 2555: 125) นอกจากนี้ แมคคาที (McCarthy. 
1997: 46-51) เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนให้เอื้อต่อผู้เรียนทั้ง 4 แบบโดยก าหนดวิธีการใช้เทคนิคพัฒนา
สมองซีกซ้ายซีกขวา กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบท้ัง 4 ช่วง 4 แบบ (Why-What-
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How-If) แต่ละช่วงจะแบ่งเป็น 2 ขั้นโดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาสลับกันไป  
และศศิวิมล เสถียรเขต (2558: 74) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ และฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบ 
 จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
เข้ากับประสบการณ์เดิมท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การอภิปราย และการประยุกต์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้น าเสนอความรู้วิธีการที่หลากหลาย เรียนรู้ส่ิงต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการเรียน
วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยวิธีการสอนที่จะท าให้บทเรียนน่าสนใจและเร้าให้คิดหาเหตุผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการเรียน เรื่อง แรงและการ
เคล่ือนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การน าส่ือการเรียนการสอนมาจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถโดยใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล รู้ จักคิด วิเคราะห์ 
ปฏิบัติจริงเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 สร้างประสบการณ์ หมายถึง การกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์
ของตนเอง (กระตุ้นสมองซีกขวา) 
  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ หมายถึง ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์และตรวจสอบ
ประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 
  ขั้นท่ี 3 พัฒนาและสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิดหมายถึง ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์และ
ความรู้ไปสู่ความคิดรวบยอด (กระตุ้นสมองซีกขวา) 
  ขั้นท่ี 4 พัฒนาทฤษฎีและแนวคิดหมายถึง ผู้เรียนได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทฤษฎีและแนวคิด 
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 
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  ขั้นท่ี 5 ด าเนินตามแนวคิด หมายถึง ผู้เรียนลองปฏิบัติโดยผ่านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาแนวคิด
และทักษะ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 
  ขั้นท่ี 6 สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง หมายถึง ผู้เรียนปรับปรุงส่ิงที่ปฏิบัติด้วยวิธีการของตนเอง
และบูรณาการเป็นองค์ความรู้ของตนเอง (กระตุ้นสมองซีกขวา) 
  ขั้นท่ี 7 วิเคราะห์ผลงานหมายถึง ผู้เรียนวิเคราะห์และประยุกต์ หรือดัดแปลงส่ิงที่เรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้เรียน (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) 
  ขั้นท่ี 8 ลงมือปฏิบัติและแลกเปล่ียนประสบการณ์หมายถึง ผู้เรียนแลกเปล่ียนส่ิงที่ได้เรียนรู้มากับ
ผู้อื่น (กระตุ้นสมองซีกขวา) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียน 
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ซึ่งวัดได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ความ สามารถในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับความรู้ความจ าความเข้าใจ การน าไปใช้ เป็นแบบปรนัย 3 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ดงันี ้
ขั้นท่ี 1 สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน 
ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ 
ขั้นท่ี 3 พัฒนาและสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด 
ขั้นท่ี 4 พัฒนาทฤษฎีและแนวคดิ 
ขั้นท่ี 5 ด าเนินตามแนวคดิ  
ขั้นท่ี 6 สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง และสร้าง 
           องค์ความรู้ดว้ยตนเอง 
ขั้นท่ี 7 วิเคราะห์ผลงานท่ีจะน าความรู้ไปใช้ใหเ้กดิ 
           ประโยชน ์
ขั้นท่ี 8 ลงมือปฏิบัติ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งส้ิน 
283 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 36 คนได้มาจากการสุ่ม
แบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
   1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MATเรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 
   1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยติดต่อผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัยและการใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดและท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการเรียนรู ้
   3. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนในชั่วโมงแรก ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
   4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นส่ือการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อแรงและการเคล่ือนที่ ก าหนดไว้ จ านวน 3 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ละ 6 คาบ (หลังเรียนจบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดให้นักเรียนท า
แบบทดสอบท้ายการเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ) 
   5. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาท า
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียน เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test Dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนก่อนเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้  
มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคล่ือน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
   1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสม เริ่มจากการ
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงน าประเด็นปัญหามาแก้ไข โดยการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ปก/ค าน า/สารบัญ/แผนภูมิการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT/
สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/แบบทดสอบก่อนเรียน/เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1-9/แบบทดสอบหลังเรียน/เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร้าความ
สนใจให้กับนักเรยีน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง โดยการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จึงท าให้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ แรงและการเคล่ือนที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ พรวิไล  ขันธวิสูตร (2553: 57) ได้ศึกษา การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ของนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรง
เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เงิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 90.05/83.11 
   1.2 ผู้วิจัยได้น าจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับคุณวุฒิ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ได้ ซึ่งหลักการท่ีน ามาใช้เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 
นั่นคือ แนวคิดหลัก 5 หลักการ ดังนี้ แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงถึงความต้องการ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในด้านความสามารถ สติปัญญาความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย
อารมณ์สังคมเป็นต้น แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่เปล่ียนแปลงการสอนจากเดิมที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้มาเป็นการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆ ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์
ตามหน่วยการสอน แนวคิดที่ 3 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้ส่ือการสอนหลายอย่างมาช่วยใน
การสอนให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับนักเรียน แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและ
นักเรียนกับสภาพแวดล้อมเดิมที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครู ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประกอบ
กิจกรรมด้วยกัน และน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดกิจกรรม และแนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 
2545: 119-120) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุดาภรณ์  อรุณดี (2546: 41-43) และ เสมอใจ  จงเจริญคุณวุฒิ (2545: 66-67) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก 
   2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด ถึงแม้ว่าครูจะ
พูดหรือสอนไม่เก่งก็ตามและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 
ดังที่ กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524: 174) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
ท าให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้พิจารณาข้อมูลฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ช่วยขจัดปัญหาการขาดครู 
เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 121) กล่าวว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นการสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้เรียน เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผลิตไว้เป็น
หมวดหมู่สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที ท าให้การเรียนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้สอนจะมีสภาพหรือความขัดแย้งทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด 
   2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการท างานของสมองทั้งสองซีก ท าให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิด
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การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้  (4 MAT)  
8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน ขั้นที่ 2 (กระตุ้นสมอง 
ซีกซ้าย) วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ ขั้นท่ี 3 (กระตุ้นสมองซีกขวา) พัฒนาและสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด 
ขั้นที่ 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ขั้นที่ 5 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) ด าเนินตามแนวคิด ขั้นที่ 6 
(กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ขั้นที่ 7 (กระตุ้นสมอง 
ซีกซ้าย) วิเคราะห์ผลงานที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และขั้นที่ 8 (กระตุ้นสมองซีกขวา) ลงมือปฏิบัติและ
แลกเปล่ียนประสบการณ ์ซึ่งในระยะแรกครูจะสร้างสรรค์ประสบการณ์แล้วน าไปสู่การอภิปรายปัญหาของประสบการณ์
นั้นๆ ในระยะที่สอง ครูแสดงตัวเป็นผู้ป้อนข้อมูล ระยะที่สามครูเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ช่วยเด็กฝึกฝนในส่วนที่
จ าเป็นต้องเรียน ในระยะที่สุดท้าย ครูจะเป็นผู้ประเมินผลรวมทั้งเป็นผู้ซ่อมเสริมและเป็นแหล่งข้อมูลให้เด็กได้ค้นพบ
ตนเองและการเรียนของเขาเอง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและค านึงถึงการท างานของระบบสมอง
เป็นวิธีที่ด าเนินไปตามธรรมชาติ โดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญพิเศษแต่อย่างใดแต่สามารถท าให้เกิด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรฝึกวินัยให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ (4  MAT) 
เริ่มจากการศึกษาความรู้ จากนั้นจึงลงมือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยทีละ
กิจกรรม 
  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถน าไปใช้สอนซ่อมเสริมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ได้ เพราะเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 
  3. ครูควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  
MAT เป็นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 แบบกับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา และเป็น
รูปแบบการสอนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น 
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NBUE155: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF WEBSITE OF MATTHAYOMSUKSA 6 
STUDENTS USING COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES STAD 
 
ปรัชพล  ชั้วเจริญ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็บไซต์  
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 40 
คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จ านวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 
Abstract 
 The objectives of this research was to Study of the Achievement before and after of Website, 
and Student Satisfaction of Towards the Teaching of Website using Cooperative Learning Techniques 
STAD.The Sample consisted of Matthayomsuksa 6/7 Students in Petpittayakom School, Mueang District, 
Phetchapun Province, 40 persons by simple random sampling. The instrument using Cooperative 
Learning Techniques STAD 5 plan, the achievement test pretest-posttest 40 questions, and a 
questionnaire the Satisfaction of Students towards the Teaching of Website using Cooperative Learning 

Techniques STAD, 20 questions. The analyses by Percent (%), mean (  ), Standard Deviation (S.D.), 
and t-test. 
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 The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Website of 
Matthayomsuksa 6 Students using Cooperative Learning Techniques STAD, posttest higher than before 
learning were significantly at the .01 level, and 2) The Student was Satisfaction of Towards the Teaching 
of using Cooperative Learning Techniques STAD. Overall, the highest level. 
 
Keywords: Cooperative Learning Techniques STAD 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันถือเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยี ท าให้การให้บริการข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้องและมีความรวดเร็ว
กว่าสมัยก่อนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการน าเสนอข้อมูล การติดต่อส่ือสาร และปรับ
ระบบการท างานให้ทันต่อยุคสมัย (มานีสงค์  ปฐมวิริยะวงศ์. 2548: 2) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมและส่งผลกระทบกับการด าเนินชีวิตมนุษย์มากขึ้น มนุษย์มีช่องทางใน
การส่ือสารที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูล รวมทั้งยังมีเครื่องมือช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากการใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อไป (ศันสนีย์  เล้ียงพานิชย์. 2553: 1) คอมพิวเตอร์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยไหน หรือแม้แต่การประกอบอาชีพ ในด้านต่างๆ  
ส่วนใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องท างานที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญร่วมกับการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน ทั้งนี้ท าให้ในแต่ละ
โรงเรียนได้มีรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จึงส่งผลให้การ เรียนการสอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
นักเรียนมีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง 
และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้บัญญัติความมุ่งหมายการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวทางการจัดการศกึษา ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 3, 8) ดังนั้น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกีย่วกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจต
คติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเปน็
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ไทยควบคู่กับความเป็นสากล และให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2551: 1) 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนตร์  
ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของเว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี ประเภท
ของเว็บไซต์ ประโยชน์ของเว็บไซต์ การสร้างของเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเนื้อหาทางด้านทฤษฎี  
ยังไม่มีการลงมือปฏิบัติหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการสังเกตของครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 60 ไม่มีความตั้งใจและไม่ให้ความร่วมมือใน
การเรียนการสอน  ชอบคุยกัน หยอกล้อกัน เมื่อให้ท าแบบทดสอบก็ท าไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 68.25 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ร้อยละ 75 (โรงเรียนเพชรวิทยาคม. 2558: 5) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนไม่เร้าความสนใจ ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบ Group Investigation (GI), รูปแบบ Jigsaw, รูปแบบ Student Team Achievement Division (STAD) และ
รูปแบบ Team Games Tournament (TGT) เป็นต้น ซึ่งการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกัน
เรียนรู้แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา และวิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการสอนด้วย
วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) มาใช้
สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เว็บไซด์ 
 เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนด้วยตนเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ช่วยกันหาค าตอบของค าถามที่ครูผู้สอนได้แจกให้ ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจกับเนื้อหาและได้รับความรู้
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักที่จะท างานร่วมกันกับผู้อื่น  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง เมื่อ
ถึงเวลาแยกย้ายท าแบบทดสอบก็สามารถท าคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย ดังที่ อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 121) ได้กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั 
ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่ม
ด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไสว  ฟักขาว (2544: 193) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน  
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน 
และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ ด้วย
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังเช่น ผลการวิจัย
ของ อทิติยา  สวยรูป (2556: 42)ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดย ใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างชัดเจน และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมอื โดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมแต่ละกลุ่มมีคะแนนพัฒนาการ
อยู่ในระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 
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 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้  
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหา เรื่อง เว็บไซต์ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) 
หมายถึง การเรียนตามขั้นตอนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียนเรียน
เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน ให้สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ แตกต่างกัน คือ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน เรียนร่วมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนนความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคล เรียกว่า  คะแนนฐาน (Base 
Score) การเริ่มบทเรียนครูเป็นผู้สอน แล้วให้นักเรียนฝึกทักษะ โดยการฝึกทักษะร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการปรึกษาและ
แก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่กันท าและต้องผลัดเปล่ียนหมุนเวียนหน้าที่กันทุกครั้งในการเรียน สมาชิก
ของกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทเรียนหลังจบบทเรียน ก็จะต้องท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล  
และน าคะแนนทดสอบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน โดยเน้นให้สมาชิกพยายามท าให้ดีที่สุด เพราะคะแนนของ
สมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อคะแนนเฉล่ียของกลุ่มและรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งคะแนนของสมาชิกแต่ละคนที่ท าให้แก่ กลุ่ม 
จะได้จากคะแนนพัฒนาการ (Improvement Point) ของแต่ละคน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถของนักเรียนหลังเรียนรู้จากรูปแบบกลุ่ม
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งวัดได้จากคะแนนของการด าเนินการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อจากการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือกับใช้เทคนิค STAD ในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 ห้อง มีนักเรียนท้ังหมด 560 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็บไซต์ จ านวน 5 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ จ านวน 40 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จ านวน 20 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test 
Post-test Design (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ดังนี ้
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลองสอน ทดสอบหลังเรียน 
ทดลอง T1 X T2 

 
   T1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 
   X  แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ 
   T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
 วิธีด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เว็บไซต์ จ านวน 40 ข้อ เพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้เดิมของนกัเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของ
นักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มรว่มมอื 
โดยใชเ้ทคนิค STAD 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากการจัดการเรยีนรู้ 
    แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีตอ่การจดัการ 
    เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD 
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  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
จ านวน 5 แผน ใช้เวลา 10 คาบ โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด าเนินการสอนในภาคเรียน ที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ภายหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง เว็บไซต์ 
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
  4. ตรวจให้คะแนน เพื่อน าคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องเว็บไซต์ จาก
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติค่าที (t-test Dependent) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์ 
 

รายการประเมิน   S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. สาระส าคัญ 4.62 0.57 มากที่สุด 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.70 0.69 มากที่สุด 
3. เนื้อหา 4.49 0.68 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.65 0.71 มากที่สุด 
5. ส่ือและอุปกรณ์ 4.56 0.70 มากที่สุด 
6. การวัดและประเมินผล 4.52 0.68 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.59 0.67 มากที่สุด 
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 จากตาราง 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็   S.D. t-test 
ก่อนเรียน 40 40 22.93 2.25 34.88 
หลังเรียน 40 40 34.83 1.72 

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 39 = 2.745) 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.70 0.72 มากที่สุด 

2. ด้านกจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.41 0.72 มาก 
3. ด้านประโยชนท่ีได้จากการเรียนรู้ 4.55 0.63 มาก 

รวม 4.51 0.69 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะการสอนด้วยวธิีแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัด การเรียนรู้
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกันคือ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคน
จะต้องพยายามท าความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับเก่งจะต้องให้
ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนอ่อนกว่าให้เข้าใจด้วยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่เน้นการท างานกลุ่ม เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการท างานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนส าคัญ มีบทบาทเท่าเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา 
สนธิรักษ์ (2553: 92) ได้ท าการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การคูณและการหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้การสอนด้วยวิธีแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD มีวิธีการเสริมแรงโดยการค านวณคะแนนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น คือ เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องจะต้องท าแบทดย่อย คะแนนของนักเรียนก็จะถูกน ามาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม วิธีนี้ท าให้นักเรียนในกลุ่ม
ช่วยกันอธิบายเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจให้ได้คะแนนมากที่สุด และนักเรียนในทุกระดับที่มีความสามารถในการ
เรียน พยายามที่จะท าคะแนนให้ได้สูงสุด เพื่อให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งวิธีการน้ี จึงเป็นวิธีการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง เพราะต่างก็หวังในความส าเร็จของกลุ่ม ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี 
(2545: 1; อ้างถึงในสุพัตรา สนธิรักษ์. 2553: 34) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียนได้ทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้
จะถูกเปล่ียนเป็นคะแนนกลุ่ม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้เรียนในส่ิง
ที่ครูสอนอย่างแจ่มแจ้ง ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่มประสบความส าเร็จจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันละกันและกระตุ้นให้
สมาชิกในกลุ่มท าให้ดีที่สุด 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็นเพราะ การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD นอกจากจะมีการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย และน าคะแนนของสมาชิกและคนในกลุ่มมาคิด
ค านวณคะแนนเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่มแล้ว การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
STAD ในแต่ละบทเรียนน้ัน นักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยการ
ท าใบงาน การตรวจค าตอบ ให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองและของกลุ่มอย่างชัดเจนรวดเร็ว นับว่าเป็นการ
เสริมทางบวกที่ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสริมแรงให้ลักษณะของการ
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ให้รางวัล การให้ค ายกย่องเชย การให้ก าลังใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับคะแนนสูงความขยัน เอาใจใส่การเรียน
มากขึ้น เพื่อรักษา เพื่อรักษาระดับคะแนนของตน ส่วนนักเรียนท่ีคะแนนต่ าก็จะตั้งใจเรียนและพยายามท าคะแนนให้
สูงขึ้นกว่าเดิม ดังที่สุจริต เพียงชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 65; อ้างถึงใน สุพัตรา สนธิรักษ์. 2553: 25) ได้
กล่าวถึงการเสริมแรงที่ใช้ในการสอนภาษาไทยไว้ว่า ครูควรให้การเสริมแรงเด็กเป็นระยะการเสริมแรงทางบวกจะเป็น
ส่ือให้เด็กทราบว่าส่ิงที่ตนแสดงออกไปน้ันถูกต้องหรือไม่ เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจ พยายามท ากิจกรรมต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553:90) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชีวิตสัตว์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD อยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ยึดองค์ประกอบส าคัญของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการคือ1)การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2)การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิง
สร้างสรรค์ 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 4) การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะระหว่างบุคคล 5) 
การใช้กระบวนการกลุ่ม ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือ จึงเป็นวิธีการเรียนที่ท าให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิก เพราะทุกๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
ช่วยเหลือกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ท าให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กที่ไม่เก่งเกิดความ
ซาบซึ้งในน้ าใจของเพ่ือนสมาชกิดว้ยกนั ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน เข้าใจกันและกัน อีกทั้งเสริมทักษะการส่ือสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้สอนควรให้ความรู้ แนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการเรียนรู้ 
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียน ควรเป็นเนื้อหาที่เป็นความรู้ ทฤษฎี ที่สามารถสร้างความสนใจของ
นักเรียนไม่ยาวเกินไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรน ารูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มร่วมมอื โดยใช้เทคนิค STAD ไปใช้กับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับชั้นอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นๆ 
  2. ควรน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไปเปรียบเทียบกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบอื่นๆ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 

2933



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

มรินธร  เพ็งสวัสดิ์ (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD. ปริญญานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

โรงเรียนเพชรวิทยาคม. (2558). ข้อมูลสารสนเทศ. เพชรบูรณ์: ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพชรวิทยาคม. 
ล้วน  สายยศ; และอังคนา  สายยศ. (2538). หลักการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาคพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ศันสนีย์  เล้ียงพานิชย์. (2553). รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย

ภาษา HTML โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
สุพัตรา  สนธิรักษ์ (2553). ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD. ปริญญานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

อทิติยา  สวยรูป. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเร่ืองคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
STAD. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา. กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 

2934



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUE156: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS USING OF 
LEARNING ACTIVITY BY SYNECTICS APPROACH AS TEACHING ON ENVIRONMENT 
 
น้้าฝน  ถันจันทร ์* 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพนมพริกอ้าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด จ้านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จ้านวน 5 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน จ้านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Singed-Rank 
Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติคส ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค้าส้าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
 
Abstract 
 The purpose of this study were: 1) to compare of Achievement of Prathomsuksa 2 Students 
pretest and posttest from using of Learning Activity by Synectics Approach as Teaching on Environment, 
and 2) to study the Students Satisfaction of towards the using of Learning Activity by Synectics Approach 
as Teaching on Environment. The study population, Prathomsuksa 2 Students in Watpanompick School, 
Kaosaming District, Trad Province, 11 persons using purposive sampling. The instrument using by 
Synectics Approach as Teaching 5 plan, the achievement test pretest-posttest 20 questions, and 

questionnaire on Students Satisfaction 10 questions. The analyses by mean (µ), Standard Deviation (), 
and Wilcoxon Singed-Rank Test 
 The findings of the study reveal the following: 
  1. The Achievement on Environment using of Learning Activity by Synectics pretest and 
posttest were significantly different at .05 level. 
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  2. The Students were Satisfaction of towards using of Learning Activity by Synectics 
Approach as Teaching on Environment, Overall, the higher level. 
 
Keywords: Synectics Teaching 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ก้าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้
ความส้าคัญล้าดับสูงกับการพัฒนา คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ้าเป็นต้อง
พัฒนา  คุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้ง
ด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน้าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส้านึก
ในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท้าให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ใน
การด้าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อม
เผชิญต่อการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ใน
ครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  
มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นฐานการด้ารงชีวิตและการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น้าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (ปุณมนัสพงศ์  ปุณประเสริฐ. 2555: 1) ดังนั้น ความคิด
สร้างสรรค์นับว่าเป็นส่ิงจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินชีวิตมนุษย์และความก้าวหน้าของสังคมโลก ถ้ามีการพัฒนาต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ทั้งส้ิน จึงอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสุขสมบูรณ์มากขึ้น
ทุกด้าน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์. 2547: 32-33) 
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส้านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ้าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส้าคัญอย่างหน่ึงต่อความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน้าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมะสม (ส้านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551: 3-4) 
 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้ เรียนรู้ และเกิด
เชาวน์ปัญญาไหวพริบ ท้าให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงที่ประทับใจหรือจินตนาการที่พึงพอใจของตน  
และเกิดแรงบันดาลใจ ให้มีความพยายามประยุกต์สร้างส่ิงใหม่ โดยอาศัยกระบวนการคิด ทฤษฎี และหลักการคิด
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พิจารณาด้าเนินการสร้างให้เกิดผลงานขึ้นจากความคิดนั้นท่ีต้องอาศัยความช้านาญ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ 
จิตนาการ และแรงบัลดาลใจของมนุษย์ร่วมกัน จึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความ  
สามารถของมนุษย์และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้
ท้าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการสอน ฝึกฝน การฝึกที่ถูกวิธี แ ละมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย (อารี   รังสินันท์. 2532: 5) ดังนั้น ความคิด
สร้างสรรค์ จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพนมพริก อ้าเภอเขาสมิง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน  
ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.40 โดยมีคะแนนเฉล่ียต่้ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  
ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนดไว้ ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อวิเคราะห์มาตรฐานพบว่า มาตรฐาน 
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส้านึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคะแนนเฉล่ียต่้ามากที่สุด คือ 
ร้อยละ 55.62 (โรงเรียนวัดพนมพริก.2558: 5) และเมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู และไม่ค่อยตอบค้าถามว่าท้าไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนขาด
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูยังใช้ระบบการเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค้าตอบด้วยตนเอง และขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
จัดท้าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง ส่ิงแวดล้อม เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญใน
การเปล่ียนแปลงสภาพการจัดการเรียนการสอน โดยน้ากลวิธีการสอนมาใช้แก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในรูปแบบซินเนคติคส์ การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมควรเริ่มจากการปลูกฝังปัญญาทาง
ธรรมชาติตั้งแต่เด็ก ดังที่ ลิขิต  กาญจนภรณ์ (2548: 74) ได้กล่าวถึง การศึกษาส่ิงแวดล้อมในภายนอกส้าหรับเด็กนั้น 
ในปัจจุบันได้ให้ความส้าคัญต่อการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้สัมผัสส่ิงแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยนักจิตวิทยาเห็นว่า 
การให้เด็กได้สัมผัสกับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติตั้งแต่เยาว์วัยได้ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติบ่อยๆ เด็กจะได้มีเจตคติ 
และกิจนิสัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ท้าให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนาน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ และเป็นคนกล้าแสดงออก (Joyce; & Weil. 2009: 10) ดังที่ สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(2544: 24) กล่าวว่า เทคนิคการสอนรูปแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า เป็นการน้าเอากระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์มาใช้อย่างรู้ตัว ผนวกกับการให้เครื่องมือเพื่อใช้ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้บุคคลเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้ เช่นเดียวกับ กอร์ดอน (Gordon. 1961) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ เป็นการใช้เทคนิค
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบ ซึ่งท้าได้ 3 วิธี คือ 1) การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับส่ิงอื่น 2) การ
เปรียบเทียบทางตรงระหว่างของสองส่ิงหรือมากกว่า และ 3) การเปรียบเทียบโดยใช้คู่ค้าที่มีความหมายขัดแย้งกัน 
วิธีการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้มองเห็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา  
ภู่ทอง (2554: 118) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจที่คงทน เรื่อง 
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ผลการวิจัยพบว่า 
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ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ มีการพัฒนาการหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน
พัฒนาสติปัญญาของตนเอง ให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คิดอย่างต่อเนื่องเป็นล้าดับ
ขั้นตอน และคิดโยงความสัมพันธ์ ซึ่งคนที่สามารถเชื่อมโยงได้ก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
 จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม เพราะชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จะสามารถส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญของชาติในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดส่ือไว้อย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และท้าให้การเรียนการสอน
บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของส่ิงที่แตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยใช้การเปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย มีขั้นตอนการ
ด้าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรงกับส่ิงที่เรียน 
ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นส่ิงอื่น ขั้นตอนท่ี 4 เปรียบเทียบโดยใช้คู่ค้าขัดแย้งขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบ
โดยตรงกับค้าคู่ขัดแย้ง และขั้นตอนท่ี 6 กลับไปพิจารณางานเดิม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดจากแบบทดทดสอบที่ผู้วิจัย  
สร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ มาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง ส่ิงแวดล้อม โดยก้าหนดกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดพนมพริกอ้าเภอเขาสมิง 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ้านวน 11 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จ้านวน 5 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.77 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จ้านวน 10 ข้อ 
การด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  สายยศ; 
และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ด้าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมจ้านวน 20 ข้อ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบ
ของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
 

การจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบซินเนคติคส์ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขัน้ท่ี 1 บรรยายสถานการณ์ปจัจบุัน 
ขั้นท่ี 2 เปรียบเทียบโดยตรงกับส่ิงที่เรียน 
ขั้นท่ี 3 เปรียบเทียบโดยสมมตตินเป็นส่ิงอื่น 
ขั้นท่ี 4 เปรียบเทียบโดยใช้คู่คา้ขดัแย้ง 
ขั้นท่ี 5 เปรียบเทียบโดยตรงกับคา้คู่ขัดแย้ง 
ขั้นท่ี 6 กลังไปพิจารณางานเดมิ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
2. ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู ้
    แบบซินเนคติคส์ 
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  2. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 
ซินเนคติคส์ เป็นส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จ้านวน 5 แผน ใช้เวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 10 
ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ไปทดสอบนักเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนและน้าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปสอบถามนักเรียน 
  4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อน้าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธี 
Wilcoxon Singed-Rank Test 
  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ประกอบการ

จัดการเรียนรู้  เรื่อง ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ้านาจจ้าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Nonparametric Test ด้วยวิธี Wilcoxon Singed-Rank Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและ  
หลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ N µ  p-value 
ก่อนเรียน 20 11 10.55 1.29 .003 
หลังเรียน 20 11 16.45 1.04  

 = .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2940



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ประกอบการ
จัดการเรียนรู ้เรื่อง ส่ิงแวดล้อมผล ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

µ  แปลผล 

1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.14 0.71  มาก 

2. ด้านกจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.30 0.67 มาก 
3. ด้านประโยชนท่ีได้จากการเรียนรู้ 4.19 0.71 มาก 

รวม 4.23 0.69 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง ส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.23) 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จากการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ มีประเด็นที่น้ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ1 ทั้งนี้เนื่องจาก 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการชัดเจนและมีล้าดับขั้นตอนที่เป็น
ระบบท้าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายอย่างอิสระ มีจิตนาการและคิดแปลกใหม่ต่างไปจาก
บทเรียน มีการคิดเปรียบเทียบอย่างละเอียดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติตนเองเป็น  
ส่ิงอื่น สามารถช่วยให้เกิดความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้การทบทวนงานทั้งสองครั้งของตนเอง
ในการสอนขั้นที่ 6 ท้าให้นักเรียนเห็นความสามารถของตนเอง สร้างความกระตือรือร้นอยากที่จะพัฒนางานของ
ตนเองให้ดีขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ตั้งแต่ต้นจนจบการจัดการเรียนรู้เติมไปด้วย
ความเป็นกันเอง สนุกสนาน โดยที่นักเรียนมีความสนใจใส่ใจ และตั้งใจที่จะช่วยกันคิดหาค้าตอบจากสถานการณ์ที่
ก้าหนดให้ โดยครูเป็นผู้ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มจะช่วยกันคิดหาค้าตอบซึ่งเห็นได้จากปริมาณค้าตอบ ซึ่ง
มีปริมาณมาก หลากหลาย และแปลกใหม่ประกอบกับช่วงระหวา่งการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีโอกาสได้ท้างานรวมกัน
เป็นกลุ่มเกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับครูซึ่งสอดคล้องกับแนวแนวคิดของ ไวกอทสกี้ (Vygotsky.1962; อ้าง
ถึงใน ลิขิต  กาญจนาภรณ์. 2552: 89) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยล้าพัง แต่จะสามารถเรียนรู้ได้ หาก
ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนและผู้ใหม่ที่มีประสบการณ์มากกว่าและเมื่อได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ไปแล้ว
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ช่วงเวลาหนึ่งกระบวนการคิดระดับสูงของนักเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหายากๆ จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางภาษากับเพื่อนๆ และครู ดังนั้น ครูควรจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนท้างานร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับนักเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เช่นวิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมี
ผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุน ผลการวิจัยทั้งในประเทศ เช่น ศศศร  เดชะกุล 
(2553) ได้ท้าการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศลิป์สร้างสรรค์ แบบเทคนิคซินเนคติกส์ ส้าหรับเด็กหญิงระดับชั้น
ประถมศึกษาของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ผลการวิจับพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์
สร้างสรรค์แบบเทคนิคซินเนคติกส์ กับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์แบบเทคนิคซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเนื้อ
หาทางทัศนศิลป์มากกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อม จากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกและมีความสุขในการเรียน กล้าคิดในส่ิงแปลกใหม่ ชอบแสดงบทบาทสมมติ  นักเรียน
ได้ท้างานเป็นกลุ่มปฏิสัมพันธ์กัน ท้าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดความของ จอยส์และเวล (Joyce; &  Weil. 2009: 236-237) 
กล่าวว่าการใช้กิจกรรมซินเนคติคส์ สามารถสร้างความรู้สึกร่วมกันให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนร่วมชั้น ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเสนอความคิดเห็นหรือเสนอปัญหา ความคิดเห็นที่
หลากหลายมีประโยชน์และคุณค่าสามารถน้ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งวิธีสอนแบบซินเนคติคส์ สามารถช่วยให้
เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ล้อเล่น ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้แม้แต่บุคคลที่ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ สามารถอภิปรายเป็นรายข้อได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ คิดให้หลากหลายทิศทาง หลากหลายประเภท ไม่ซ้้ากัน 
ในขณะท่ีคน ซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงทิศทางเดียวหรือประเภทเดียว และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดโดย
ไม่กลัวว่าความคิดของตนนั้นจะถูกหรือผิด ท้าให้นักเรียนมีพัฒนาการความคิดยืดหยุ่นมากขึ้น 
  2. ควรตั้งค้าถามเพื่อให้นักเรียนพูดคุยและปฏิสัมพันธ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจของการกระท้า เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจนสามารถน้าความรู้นั้น
ไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท้าการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เชน่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  2. ควรท้าการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ในการพัฒนาสมรรถนะที่ส้าคัญ เช่น คิด
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง เป็นต้น และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท้างาน เป็นต้น 
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NBUE157: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH SCHOOL ADMINISTRATION IN 46(8) NONGCHOK 
SCHOOL NETWORK UNDER DEPARTMENT OF EDUCATION, BANGKOK METROPOLITAN 
ADMINSTRATION 
 
นฤมล ศรีบวรประภาส * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 46(8) เขต 
หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จ านวน 112 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง 
จากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608; อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547: 119) ที่ความ 
คลาดเคลื่อน .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t-test โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จ านวน 92 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารและ
การจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครต่อการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  2. ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารโรงเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนอง
จอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  3. ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this study were; teachers’ satisfaction with school  administration in 46(8) 
Nongchok schools Network under department of education Bangkok metropolitan administration in four 
topics consisted of  academic administration, budget administration, personnel management and general 
administration. The samples in this study included 112 teachers. Statistics used in analyzing data were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. Bring to try out with the experimental group of 92 
people for Alpha Coefficient of Cronbach had the confidence of school administration in 4 topics as 0.98. 
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 The Findings were as follows: 
  1. Overall teachers’ satisfaction with school administration in 46(8) Nongchok schools 
Network under department of education Bangkok metropolitan administration was at a high level. 
  2. Teachers with different gender had no different satisfaction with school administration. 
  3. Teachers with different experience of work had no different satisfaction with school 
administration. 
 
Keywords: - 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาที่ส าคัญที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะ
ท าประโยชน์แก่สังคม การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน  
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในทุกๆ ด้าน การศึกษา
เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนด ซึ่งถือเป็น
กฎหมายแม่บททางการปฏิรูปการศึกษาระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งพอสรุปได้คือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาหรือเป็นคนเก่ง และมี
ความสุขอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ดังนั้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็น
ทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะ เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่คนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเส่ียงในหลายมิตทิี่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้นการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพรอ้ม
และสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545: 
1-2) จากการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมายังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 
จึงจ าเป็นต้องมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  
และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคลชุมชนประชาชนและส่ือทุก
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ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส าคัญหมวดหนึ่งที่จะต้องมีการ
ปฏิรูปไปพร้อมๆ กันกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ โดยได้วางระบบโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงและ
ส่งเสริมการปฏิรูปด้านอื่นๆ ทุกด้าน ทั้งในส่วนท่ีรัฐจัดการศึกษาเองและในส่วนที่ให้องค์กรประชาชนและทุกส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนก ากับสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งของรัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชนและบุคคลที่จัดการศึกษา (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 51) ทั้งนี้สถานศึกษาเป็นตัวจักร
ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรีบด่วนและเป็นการแก้ไขที่ให้ผลอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างสูงจากพ่อแม่ และผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วยความเชื่อที่ว่าสถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอม
บุตรหลานของตนให้เป็นคนดี และประสบความส าเร็จ ในการเรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา และระดับช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ขอบเขต
ของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ มี 4 ด้าน ซึ่งแก่นแท้ของ
การปฏิรูปการศึกษาคือ การสร้างปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมไทยปัญหาของการศึกษาในแต่ละด้าน 
ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษาได้แก่ การรวมศูนย์อ านาจการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง มีการท างานที่
ซ้ าซ้อน อ านาจการส่ังการอยู่ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหาร การขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2) ปัญหาครู ปัจจุบันพบว่าอาชีพครูตกต่ า ครูขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยังใช้วิธีการสอน
แบบเดิม ค่าตอบแทนครูต่ า ภาระงานครูมีมากและครูขาดแรงจูงใจในการท างาน และ 3) ปัญหาด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการจัดการศึกษา ในระบบปิด ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิดความศูนย์
เปล่าทางการศึกษาเด็กไทยคิดไม่เป็น ท าไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น (ส านักงานการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 13) 
การบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 6 โรงเรียน มีจ านวน 
ผู้บริหาร 9 คน ครูผู้สอนจ านวน 112 คน รวม 121 คน (ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 
2558) ซึ่งได้จัดการศึกษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน 
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ จัดท า School Mapping ให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดระบบ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนอย่างทั่วถึง 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีมาตรการ ดังนี้ พัฒนาบุคลากรสายงานการสอน ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่งเสริมให้
มีการใช้วิทยากรในท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณด้านส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้สถานศึกษา และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
3) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีมาตรการ ดังนี้ อบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง และจัดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 4) ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีมาตรการ 
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ดังนี้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ เรียน จัดงบประมาณเพื่อ
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีของ
ผู้เรียน และ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ 5) เร่งรัด ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
แสวงหาความร่วมมือจากท้องถิ่นในการบริหารและการจัดการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา จัดให้มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการศึกษา จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น จากข้อมูลดังกล่าว ส านักงานศึกษากรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการบริหารและมีภาระ หน้าที่ที่
รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) หนองจอก 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขต
หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความยินดี ความสนใจ ความต้องการมีส่วนร่วม ตั้งใจ กระตือรือร้น 
เป็นความสุขในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นมีขวัญก าลังใจ มีความสนใจ ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 
 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินงาน เพื่อ
พัฒนาและจัดการการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ  
ทั้งศาสตร์และศิลป์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32 -73)  
ได้ก าหนดขอบข่ายงานไว้ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
  1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เป็นกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่แสดงออกมาในรูปตัวเงิ น แสดง
โครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรมโครงการและการใช้จ่าย 
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ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน ประกอบด้วย การจัดท าและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ 
  3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่
เกี่ยวกับบุคลากรให้มีคุณภาพ และใช้บุคคลนั้นๆ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งผลผลิตหรือบริการท้ังปริมาณและคุณภาพของงานอย่างสูงสุด เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนอัตราก าลัง การก าหนดค่าตอบแทน 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การสร้างขวัญและก าลังใจ การด าเนินการทางวินัย และการให้พ้นจาก
หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษา 
  4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร เป็นให้บริการในการบริหารงาน
อื่นๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งส่งเสรอม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการให้บริการและการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนให้บุคคล ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจ และการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นงานที่รวมเอางานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานอาคาร
สถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล 
มารวมไว้ด้วยกัน 
 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก สังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครที่มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 

สถานภาพของคร ูได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์การท างาน 
     2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
     2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครู ต่อการบรหิารโรงเรียน 4 
ด้านประกอบดว้ย 
1. การบริหารงานวชิาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานท่ัวไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 112 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 607-610) จากนั้นน าไปเทียบสัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 92 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 24 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 46(8) หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที ่1 แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรยีน
ที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายงานการบริหารงานโรงเรียน 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การ
บริหารงานท่ัวไป ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ โดย ก าหนดความมากน้อยของระดับความ
พึงพอใจของผู้ตอบ 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ดังนี ้
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2. วิเคราะห์ความความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามขอบข่าย 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหาร 
งานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานท่ัวไป เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
  3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรต้น (คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ
วัดความพึงพอใจ) ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ท างาน ใช้สถิติค่าร้อยละ 
   1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม (ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร) ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดความพึงพอใจในแต่ละข้อโดยใช้
การวิเคราะห์ IOC ความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ของแต่ละค าถาม 
   2.2 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ ด้วยวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach. 1970: 202) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
   สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้สถิติค่าที (t-test) 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
(n = 92) 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียน 

ประสบการณ์การท างาน 

t Sig 
ต่ ากว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

n = 40 n = 52 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านการบริหารวชิาการ 3.54 0.78 3.72 0.75 0.03 .44 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.67 0.72 3.57 0.69 0.72 .40 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.77 0.68 3.69 0.63 0.59 .55 

4. ด้านการบริหารท่ัวไป 3.68 0.65 3.66 0.65 0.19 .46 

โดยรวม 3.67 0.71 3.66 0.68 0.38 .46 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) 
เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายด้าน  

อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน มากเรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ ( = 3.72, 

S.D. = 0.77) การบริหารงานบุคคล ( = 3.72, S.D. = 0.65) การบริหารงานท่ัวไป ( = 3.67, S.D. = 0.67) และ

การบริหารงานงบประมาณ ( = 3.61, S.D. = 0.70) 
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  2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า 
   2.1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ครูมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน ในทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดับ
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคลมีความพอใจสูงสุด อาจเป็น
เพราะ การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอกสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม มีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพียงพอ 
ต่อความต้องการของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงต าแหน่ง 
โดยเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ มีการก ากับ ติดตาม และดูแลเอาใจใส่
ข้าราชการครู และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ เป็นขวัญและก าลังใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น
ในการบริหารงาน ในด้านอื่นๆ ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจงศักดิ์ 
สถิตยน์้อย (2553) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านศรีทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า 
ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีทองส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทั้ง ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงอภิปรายผล
วิจัยแยกรายด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ภาพรวมมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมมากที่สุด ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน จัดให้มีการนิเทศทางวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การด าเนินการด าเนินการพัฒนางาน
ตามแผนและติดตามตรวจสอบ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการของครูและสถานศึกษา การ
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ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจัดการะบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดหาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ การก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้มีครูด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียน การสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และด าเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม จัดให้มีการแนะน าทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี (2546) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดตรัง สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการโดยการส่งเสริมงานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน ที่ปฏิบัติในแบบเรียน อยู่ในระดับมาก และมีการสนับสนุนการท าเอกสาร 
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผลของโรงเรียนโดยมีการจัดการอบรมให้แก่ครูใน
การวัดผลและประเมินผลทุกปี จัดท าห้องถ่ายเอกสารใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูทุกท่าน มีเจ้าหน้าที่ถ่าย
เอกสารโดยเฉพาะ มีคณะฝ่ายติดตามการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์  อนุศาสตร์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครู
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจในการสนับสนุนการท าเอกสาร 
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ 
เป็นเพราะว่า การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปค่อนข้างเหมาะสมตามมาตรฐาน 
โครงสร้างสายงานและตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา มีการใช้การตรวจสอบสภาพ และการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาพัสดุ และสินทรัพย์ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารการบัญชีของ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีการศึกษาวิเคราะห์ การวิจัย และพัฒนา
การศึกษาของถานศึกษาตามกรอบทิศทางของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการกระทรวงการคลังก าหนด มีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณให้มีความเชื่อมโยงกั บผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการจัดท าแผนการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัสดุมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัด
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การศึกษาและมีการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา และทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประประโยชน์ต่อการศึกษาอย่าง
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์  อนุศาสตร์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู 
ทีม่ีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ผู้บริหารมีการจัดมีการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และมี
การจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นประจ ามีการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบันและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแสดงการใช้งบประมาณทุกภาคเรียนและสามารถขอดูได้ตลอดเวลา รวมถึงการจัดให้มี
การท าทะเบียนบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจ าเสมอให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วลัยรัตน์  อนุศาสตร์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ มีการจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการเงิน 
พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นประจ า อยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรยีน
ที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็น
เพราะว่า มีการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เพียงพอกับภาระงาน มีการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ มีการก ากับ ดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครู และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ ให้การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งและเล่ือนวิทยฐานะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง 
และมีการแจ้งงานในหน้าที่และภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ท าให้
ครูทุกท่านที่ได้รับมอมหมายงานนั้นๆ มีความตั้งใจท างานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ มีความสุขกับการท างาน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย ศิริพงษ์  พุ่มภัคดี (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครูมีความพึงพอใจ
การกระจายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในโรงเรียนได้เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและการจัดบุคลากรลงสู่งานตามความถนัด ความสามารถเหมาะสมกับงานโดยพบว่ามีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีวิธีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น 
และมีคุณงามความดี โดยการยกย่องชมเชยอยู่ในที่ประชุมอยู่เสมอๆ และท าการประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดี โดยการจัดลงจุลสารประจ าเดือนสู่บุคคลภายนอกให้รับทราบทั่วกัน มีของมาฝาก 
มีน้ าใจในการท างานถามความเป็นอยู่ เอาใจใส่กับครูทุกท่าน รวมถึงช่วยบริการอ านวยความสะดวกในกิจกรรม การ
งานต่างๆ ท่ีมอมหมายมาท าให้ครูทุกท่านมีขวัญ และก าลังใจเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน ์ อนุศาสตร์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่
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เกี่ยวข้อง พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ มีผู้บริหารมี
วิธีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดี อยู่ในระดับมาก 
  4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
46 (8) เขตหนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  เป็น
เพราะว่า มีการด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า มีการ
จัดระบบการบริหาร โครงสร้าง ระบบการท างานในการบริหารงานของสถานศึกษามีความเหมาะสม มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ ที่คุ้มค่าและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีการ
ด าเนินงานด้านธุรการในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป มีการบ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาองค์กรและกระบวนการการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่ าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู ้มีการประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนงาน การศึกษามี
ความเหมาะสม มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ มีการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีการจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงานด าเนินตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีความเหมาะสม  และการ
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีความ
เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์   
อนุศาสตร์ (2548) ได้ท าการศึกษาวจิัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก และมีการจัดให้มีการส่ือสาร โต้ตอบกันภายในโรงเรียนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ มีการประชาสัมพันธ์  
มีเสียงตามสาย มีการแจ้งหนังสือเวียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้แก่คณะครูทุกคนทราบ และยังมี
เบอร์โทรศัพท์เคล่ือนที่ของบุคลาทุกคนเพื่อในการส่ือสาร เพื่อให้ด าเนินการในด้านการบริหารงานทั่วไป เกิดความ
คล่องตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพงษ์   
พุ่มภัคดี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใน
จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การแจ้งและการท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรโดยมีการก าหนดแนว
ทางการส่ือสารภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  5. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน โดยรวมมีความไม่แตกต่างกันและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะใช้เวลานาน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยต่อไปควรก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บแบบสอบถามให้มีจ านวนข้อที่น้อยลง เพื่อสามารถได้รับค าตอบที่สมบูรณ์ และถูกต้อง 
 2. ควรมีการท าวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษาต่อไป 
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครเครือข่ายอื่นๆ เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบกัน 
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NBUE158: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON THE PERFORMANCE OF NATIONAL HEALTH 
RECOMMENDATIONS OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS OF LEARNING MANAGEMENT 
BY USING THE SKILL EXERCISES OF ANALYTICAL THINKING 
 
ไตรลักษณ์  ภิญโญ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 13 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-
Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม  
สุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ, แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to compare of learning achievement on the performance of 
national health recommendations of Prathomsuksa 1 students, between before and after using of learning 
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management by using the skill exercises of analytical thinking, and the study were satisfied on the 
performance of national health recommendations of Prathomsuksa 1 students. The sample used in this 
study consisted of 13 Prathomsuksa 1 students from studying in Donwaitaklailaocharoen School, under 
the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year. 
The research tools constructed by the researcher were the learning management plan and learning 
achievement test and questions on satisfied. The research analysis was performed in terms of 
percentage, mean, Standard Deviation and Wilcoxon Signed-Ranks Test. 
 The results revealed that: 
  1. The learning achievement on the performance of national health recommendations of 
Prathomsuksa 1 students, between before and after using of learning management by using the skill 
exercises of analytical thinking, posttest higher before learning were significance at .05 level. 
  2. The study were satisfied on the performance of national health recommendations of 
Prathomsuksa 1 students, were overall at the highest level, while consideration in each aspect the study 
found that each aspect was also at the highest level. 
 
Keywords: Performance of National Health Recommendations, Skill Exercises of Analytical Thinking 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22  
ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นบุคคลที่มีความรู้ดี มีทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรู้และพึ่งตนเอง ท างานร่วมกับคนอื่นอย่าง
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม (วัฒนาพร  ระงับทุกข์. 2545: 16) 
ทั้งนีใ้นมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มี
ความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความส าคัญของตนเองกับสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน
การเรียนรู้สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ได้ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มาตรฐาน พ 4.1) เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพ 
(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2552:146-148) และจากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะสาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรคนั้นผลสัมฤทธิ์ในมาตรฐานน้ีต่ าได้ร้อยละ 75  ซึ่งเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้คือร้อยละ 80 (โรงเรียน
ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ. 2558: 25) และจากผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (2554: 48) ที่ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนยังมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาพบว่า จากข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคน
ใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอ านวยความสะดวกด้านส่ืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: 49) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2545: 9) ระบุ
ว่าวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้คือ ฝึกทักษะซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง การใช้แบบฝึกทักษะจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า
ความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะมากขึ้นตามความสามารถของตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึงเวลาหรือความกดดันอื่นๆ และสามารถ
ประเมินผลงานของตนเอง ส่ิงที่จะน ามาฝึกทักษะต้องมีในเนื้อหาในบทเรียนที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้น และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแบบฝึกทักษะที่ดีควรเป็นแบบที่ทันสมัย สีสันสวยงาม เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการฝึก
ทักษะด้วยความสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อควรมีค าชี้แจงส้ันๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้เข้าใจ สามารถศึกษา หรือปฏิบัติ
ตามได้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับ วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545: 131) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของแบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกว่าแบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งคือการให้นักเรียนท าแบบ
ฝึกมากๆ ส่ิงที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เนื้อหาวิชาดีขึ้น คือ  แบบฝึกเพราะนักเรียนมีโอกาสน า
ความรู้ที่เรียนมาแล้ว ฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้นการฝึกท าย้ าท าบ่อยๆ ยิ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะความ
ช านาญ  สามารถจดจ าเรื่องราวนั้นได้อย่างคงทนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ได้แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา และการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตามตามสุขบัญญัติแห่งชาติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาทักษะของนักเรียนท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เตรียมส่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรม หาวิธีวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และขั้นสรุป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และ
หาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งวัดได้จาก
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 13 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 10 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน 
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง การปฏิบัตตินตามสุขบัญญตัิแห่งชาติ
ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก ่
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้ห้สะอาด 
2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอยา่งถกูต้อง 
3. ล้างมือให้สะอาดก่อน กินอาหารและหลังขับถา่ย 
4. กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย 
    และหลีกเล่ียง อาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการส าส่อน 
    ทางเพศ 
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
7. ป้องกันอุบัติภัย ดว้ยความไมป่ระมาท 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าป ี
9. ท าจิตใจให้ร่าเริง แจม่ใสอยูเ่สมอ 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัต ิ
    ตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
    แบบฝึกทักษะการคดิวเิคราะห ์เรื่อง การ 
    ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาต ิ
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   1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบก่อนเรียน
กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
   2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 10 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติผู้วิจยัน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วน าแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ไปสอบถามนักเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธี 
Wilcoxon Signed-Ranks Test  
  2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม

สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

การทดสอบ คะแนนเตม็ N µ  p-value 
ก่อนเรียน 20 13 11.70 1.77 

.000** 
หลังเรียน 20 13 19.30 0.70 

 = .05 
 
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม  
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด

วิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวม 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  ระดับ อันดับ 
1. ด้านสาระการเรียนรู้ 
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3. ด้านส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 

4.94 
4.88 
4.70 
4.85 

0.20 
0.13 
0.27 
0.17 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
2 
4 
3 

รวมเฉล่ีย 4.85 0.10 มากที่สุด - 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล 
ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงศ์  บรรณการ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทยก่อน และหลัง
เรียนด้วยแบบฝึก เรื่องการเป่าขลุ่ยไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนหลังการใช้แบบฝึก นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเป่าขลุ่ยอยูใ่นระดับสูงและนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการใช้แบบฝึกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ แบบฝึกช่วยส่งเสริมในด้านทักษะการเป่าขลุ่ยไทยและเข้าร่วมกลุ่มท า
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ท าให้นักเรียนเป่าขลุ่ยไทยได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์  สุดา (2554) ได้
ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ พัฒนาทีละขั้นจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบที่สวยงาม มีภาพประกอบแต่ละเล่ม 
กิจกรรมการเรียนรู้ เร้าให้อยากท า และนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงมาลา  จาริชานนท์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อฝึก
การคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้
และฝึกการใช้ทักษะในการหาค าตอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
  2. ในการน าแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และสอนเนื้อหาสาระก่อนแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ขณะที่นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ครูต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียน
ที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เสร็จ และท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบและแก้ไขข้อบกพร่องทันทีท่ีพบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้องและเป็น
พืน้ฐานในการเรียนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ ในระดับชั้นอื่นๆ 
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NBUE159: การศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 
A STUDY OF SCHOOL MANAGEMENT, THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 
 
สุวรรณา อานามวงษ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 313 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
คํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ คือ t-test 
 ผลการวิจัย พบวา 
  1. การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study of school management under the Trat Primary 
Educational Service Area Office, and 2) compare the opinions of teachers and educational personnel 
concerning the school management, classified by gender and education level. The samples were 313 
teachers and educational personnel in schools under a jurisdiction of Trat Primary Educational Service 
Area Office. The instrument was a 5-rating scale questionnaire. Statistical analysis was performed in 
terms of frequency, percentages, mean, Standard Deviation, and t-test. 
 Findings were showed that 
  1. The teacher and educational personnel’s opinions on the school management under a 
jurisdiction of the Trat Primary Educational Service Area Office were at a “moderate” level in every 
aspect. 
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  2. Gender and education level had no influence on their opinions concerning the school 
management. 
 

Keywords: Education Management Academy  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก การเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศจะตองเรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา
ทายดังกลาวก็คือ คุณภาพของคนในสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองที่ มี
ความสําคัญจําเปนอยางย่ิง โดยตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทําใหคนมีความสามารถรูจักการคิดวิเคราะห การแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
รูจักสรางองคความรูดวยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2548)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงที่มีบทบาทความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาตางให
ความสําคัญกับปญหาดังกลาว ตางเรงที่จะหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาทางดานการจัดการศึกษาจึงไดกําหนด
เปาหมาย นโยบาย แนวทางการดําเนินมาตรการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหารูปแบบในการ
ดําเนินการที่จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในระดับพื้นที่อยางจริงจัง และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545) ไดเสนอแนวทางการแกปญหาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตอไป ในยุค
ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตนจนทําใหเกิดกระแสผลักดันในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหนําไปสูการวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับที่สําคัญ 
คือ การมองวิสัยทัศนของคนไทยและสังคมไทยจากฐานของการศึกษา วิเคราะหกระแสโลกาภิวัตนและส่ิงแวดลอม
ตางๆ ที่จะมีปฏิสัมพันธกับการศึกษาทั้งในแงของตัวเหตุและผลกระทบที่ไดรับควบคูไปกับการพิจารณาแกไขปญหา
อุปสรรคขัดของตางๆ เพื่อคาดหวังใหมีการจัดทําโครงการเขากับ แผนงานหลักและนโยบายของแผน ตลอดจนการนํา
โครงการไปดําเนินใหเกิดผลและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545: 1-3)  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐ จึงมีความพยายามที่จะจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และใหตรงกับความตองการของนักเรียนและผูปกครองใหมากที่สุด ดังนั้นโรงเรียนตองมุงบริหารโรงเรียน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินการโดยใชพินิจพิจารณารวมกันอยางมีเหตุผล ครู นักเรียน จึงเปน
สวนหนึ่งที่จะตองมีบทบาทในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดตามเปาหมายหลักของผูวิจัย จะเห็นวาการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงเปนการบริหารในภาพ
ขององครวม คือ จะตองใหมีการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาใหดีขึ้น จนถึงเกณฑที่กําหนดผูบริหารสถานศึกษา
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จําเปนตองใชกลยุทธ แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคและการมีสวนรวมของทุกฝายบนพื้นฐานที่มีศักยภาพ โดย
ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหมีลักษณะเปนผูสนับสนุน  เปนโอกาสใหทุกคนไดทํางานรวมกัน  การบริหาร
สถานศึกษาในลักษณะนี้มีความละเอียดออนและตองการความเขาใจรวมกัน  สรางกัลยาณมิตรรวมกันในการทํางาน  
มีการทํางานเปนทีม  สรางระบบกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไวดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดเปนขอบขายของการบริหารงานแบบนิติบุคคลเปน 4 ดานตามกฎกระทรวงดังนี้ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ไดกําหนด
ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา เพื่อที่จะไดทราบขอมูลการสงเสริมการดําเนินงานของในฐานะผูบริหาร
สถานศึกษาวาแตกตางกันหรือไม ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 

        ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 โรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาตราด หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด และการกระทําที่ไดมีการกระจายอํานาจการ
บริหารการจัดการศึกษาจากตนสังกัดลงสูสถานศึกษาโดยตรง โดยใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ  
มีอิสระและพรอมตรวจสอบได โดยมีองคคณะบุคคลมีสวนรวมในการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 4 งาน คือ 
    1.  การบริหารงานวิชาการ 
    2.  การบริหารงานบุคคล 
    3.  การบริหารงานงบประมาณ 
    4.  การบริหารงานทั่วไป 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
1.  เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2.  ระดับการศึกษา 
2.1 ปริญญาตรี 
2.2. ปริญญาโท 
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ขั้นพื้นฐาน เพื่อรวมกันบริหารใหเปนไปตามศักยภาพกรอบวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ กลยุทธของสถานศึกษา 
ที่เปนไปตามแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยประยุกตแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการบริหาร 4 งาน ดังนี ้
  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและแผนปฏิบัติงานประจําป 
การมีสวนรวมพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็ก การใหคําแนะนําเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลหรือเทียบโอนผลการ
เรียนรู การเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สนับสนุนหรือรวมพัฒนาส่ือเทคโนโลยี การนิเทศการศึกษา การสนับสนุน จัดหา และอํานวยความสะดวกแหลง
เรียนรู การสงเสริมความรูดานวิชาการ การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
  การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการ การ
วางแผนในการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดสนับสนุนการเรียนการสอน การ
ประสานงานกับหนวยงานองคกรและชุมชนเพื่อจัดหาทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษาและส่ิงจําเปนอื่นๆ ใหกับ
ผูเ รียนที่ขาดแคลนหรือไมสามารถพึ่งตนเองได การสนับสนุน บริจาคทรัพย วัสดุ ส่ิงของจําเปน การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสนอบ ติดตามการใชงบประมาณ การประเมินผลการใชงบประมาณ การชวยเหลือ หรือ
แนะนําการบริหารการเงิน และการแนะนําหรือรวมในการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย 
  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตรากําลังการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง การ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการวินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ ซ่ึงถือเปนภารกิจ
ของงานบริหารบุคคล 
  การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดําเนินการในเร่ืองการปฏิบัติงานธุรการอาคารสถานที่ การ
จัดบริการตางๆ แกนักเรียนและชุมชน การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติในโรงเรียน การแสวงหาความรวมมือในโรงเรียน 
การกําหนดปรัชญาและนโยบายโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,627 คน  
  การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมทั้งส้ิน จํานวน 313 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชเกณฑตามตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610) 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม สําหรับใชสอบถาม
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 313 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่ใชสําหรับสํารวจสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ ไดแก เพศและวุฒิการศึกษา 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานงานวิชาการ 2) ดานงานบุคคล 3) ดานงบประมาณ และ 4) ดานการ
บริหารงานทั่วไป 
  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert 
Scale) 5 ระดับ มีคาเฉล่ีย ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาคนควารายละเอียดของเนื้อหา แนวคิด และศึกษาการบริหารสถานศึกษา  
   2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
แลวกําหนดขอบเขตของขอคําถามตามตัวแปรที่ศึกษา 
   3. นําแบบสอบถามที่ ผู วิจัยสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
   4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใหผูเ ช่ียวชาญจํานวน 5 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น แลว
นําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองเก่ียวกับการศึกษาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามอยูระหวาง 0.80-1.00 
   5. นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหแลวไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ทดลองใช (Try-out) กับ
ผูบริหารและครู จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ .84 
   6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวไปเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป  
  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2. สรางเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวิจัย 
   3. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 
   4. หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
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   5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่
ไดจากการทดลองใชมาตรวจสอบความสมบูรณแลวทําการวิเคราะหคาความเที่ยงโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาช (Cronbach. 1990) 
   6. ปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ 
   7. นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อขอ
ความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือ และอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อขออนุญาตใหผูวิจัยเขาเก็บขอมูล 
  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุม
ตัวอยาง 
  4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พรอมตรวจสอบความถูกตอง 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา
คารอยละ  
   2. การศึกษาการบริหารโดยใช โรงเ รียนเปนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใชสถิติ (t-test)  
   3. เก็บขอมูลใชเวลา 5 สัปดาห อยูระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแก คาสถิติที (t-test) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหจากผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 313 คน โดยเปนเพศชาย จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 40.58 เพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
59.42 เม่ือพิจารณาพบวา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 63.58 รองลงมา 
ปริญญาโท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 36.42 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
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  1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีความ
เฉล่ียสูงสุด คือ ดานงานบริหารบุคคล รองลงมาคือ ดานงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานงาน
บริหารทั่วไป 
  2. การผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง ศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผูวิจัยอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  1. การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 4 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคะแนนสูงสุด คือ ดาน
งานบุคคล รองลงมา คือ ดานงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใหความสําคัญในดานการบริหาร
วิชาการเพราะถือวาเปนงานหลักเปนหัวใจของการศึกษาและดานการบริหารงบประมาณมีขอมูลที่ชัดเจนตรวจสอบ
ได ดานบริหารบุคลากรถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกรการบริหารบุคลากรตองสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรม ดานบริหารทั่วไปมีการสงเสริมงานกิจการนักเรียนเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมตางๆ ของนักเรียน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุทัศน แกวคํา (2553: 105-109) ที่ศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เห็นวามีสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานสมรรถนะขององคกรมีปญหาอยูในระดับมาก 
นอกนั้นมีปญหาอยูในระดับปานกลางเรียง ลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและการ
ควบคุม ดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอม ดานภาวะผูนําและความรวมมือ ตามลําดับ บุคลากรที่มี
สถานภาพตางกันและบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีสภาพ ปญหาการบริหารสถาน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
  2. การผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน รัตนมณี (2550: 146-167) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที ่3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 
หลักนิติธรรม ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวา  
มีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลักคุณธรรม ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลัก
ความโปรงใส ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวามี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลักการมีสวนรวมทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หลักความรับผิดชอบ ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมี คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม 
พบวาไมแตกตางกัน หลักความคุมคา ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นทั้งสองกลุม พบวาไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะองคกรหรือโรงเรียนและสวนตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ใหความสําคัญตอการ
บริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลผลิต  
  2. ควรศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ไปใชในทุกดาน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เก่ียวกับ
เทคโนโลยีและความสัมพันธกับชุมชน โดยการเปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร สามารถ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถตัดสินใจดําเนินการในดานงาน
วิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปใชในการบริหารงานของโรงเรียน 
  2. ควรศึกษาความแตกตางการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยการสัมภาษณเพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแกโรงเรียน 
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NBUE160: การมีสวนรวมของชมุชนในการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จงัหวดัตราด 
COMMUNITY’S PARTICIPATION IN EARLY CHILDHOOD ADMINISTRATION OF THE 
THAPHRIKNOENSAI CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER THE JURISDICTION OF 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, TRAT PROVINCE 
 

ขวัญใจ  บรรณจิต * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูแทนชุมชนเก่ียวกับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของผูเรียน
ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2559 จํานวน 114 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 คน ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 คน รวม 123 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ตอน
เปนแบบสํารวจรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด ตามความคิดเห็นของผูแทนชุมชน โดยรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูแทนชุมชนเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดตราด เม่ือจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ชุมชน, การศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare an opinion of community 
representatives on participation in Early Childhood administration of Thaphriknoensai Child Development 
Center under the jurisdiction of Administrative Organization, Trat province, classified by their gender and 
education level. The samples comprosed 114 students’ parents, 7 committees of child development 
center, and 2 caretakers, totally 123 persons. The instrument used in collecting data was a questionnaire 
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with two parts: check list, and 5-rating scale. Frequency, percentage, Standard Deviation, and 
independent t-test were applied to analyze the collected data.  
 Results indicated that 
  1. The opinion of community representatives was at a “high” level in every aspect. The 
highest  mean was personnel aspect, followed by child development center management aspect. The 
lowest mean was childhood development network support aspect. 
  2. Gender and education level had no influence on their participation in Early Childhood 
administration of Thaphriknoensai Child Development Center. 
 
Keywords: Participation, Community, Education 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนนี้ การศึกษานับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง เนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ทําใหคนเกิดการเรียนรู การพัฒนาตนเอง เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถแกปญหาตางๆ ได 
รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก และกระบวนการศึกษา จะใหไดผลดีตองปลูกฝงต้ังแตเยาววัย โดยเฉพาะอยางย่ิง
วัยกอนเขาโรงเรียน เนื่องจากเปนวัยที่สมอง และรางกายกําลังเจริญเติบโต เปนวัยที่ตองการความเอาใจใส การ
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหกับเด็กในวัยนี้ จึงมีความสําคัญมาก จึงจําเปนตองมีผูดูแล และจัดประสบการณ เพื่อให
เด็กมีความพรอมในพัฒนาการครบทุกดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย จึงเปนกาวแรกที่สําคัญย่ิงในการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก โดยจัดการศึกษาในระดับนี้ ตองคํานึงถึงการพัฒนาเด็กใหมีความพรอมครบทุกดาน ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ไดบัญญัติไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2542 
มาตรา 16(9) บัญญัติใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา  
ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8(2) ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยยึด
หลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํารวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา และ
มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนด
ภารกิจในการจัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน คือ ภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นวาในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนภายใน
สังคม (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน. 2551: 1-176) 
 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 6 ดาน คือ 1) ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 4) 
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ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและดานการสนับสนุนทุกภาคสวน และ 6) ดานสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 2553: 29) และจากที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ไดสรุปสภาพและปญหาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหงไมเปดโอกาสใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน (ธีระ รุญเจริญ. 
2554: 29) 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนในการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดตราด อันเปนแนวทางนําไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหชุมชนเขามาสวนรวม ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษาเกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ชุมชนที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตราด ปการศึกษา 2559 
ไดแก ผูปกครองนักเรียน จํานวน 160 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14 คน และครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 4 คน รวมทั้งส้ิน178 คน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุมชนที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทรายสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตราด ปการศึกษา 2559 โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครจซีและมอรแกน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูปกครองนักเรียน จํานวน 
114 คน คณะกรรม การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 คนและครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 123 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี ้
   1.1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง 
   1.2 ระดับการศึกษา ไดแก ตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด จํานวน 6 ดาน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด ไดกําหนด
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมต้ังแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย ไดแก การรวมคิด วางแผน ตัดสินใจ สนับสนุน ปฏิบัติ ควบคุม 
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการแกปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ตองการ ดวยความเต็ม
ใจและสมัครใจ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการศึกษาใหการอบรมเล้ียงดู จัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูใหเด็กเล็กที่มีอายุต้ังแต 2–5 ขวบ ใหมีความพรอม ดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแตละคนตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก ขนาดใหญ อาศัยอยูบริเวณเดียวกัน มีความรูสึกนึก
คิด ผูกพันตามเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรมเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมการอบรมเล้ียงดู การจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กอายุ 2-5 ป เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการอบรมเล้ียงดู และไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งทางกาย อารมณ-จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ความสามารถของเด็กตามวัย โดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาเปน
แนวทางและบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองทองถ่ิน หมายถึง การดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ทั้ง 6 ดาน ไดแก  
  1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจัดการเปน 3 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคลรวมถึงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดต้ัง ยุบรวม ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การกําหนดนโยบาย แผนงานการจัดทําแผน
งบประมาณ การพิจารณาคัดเลือกส่ือ วัสดุอุปกรณการเรียน และการประเมินผลและแกปญหาการบริหารจัดการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2. ดานบุคลากร หมายถึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบ
อาหาร ภารโรงและพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่น ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ คัดเลือกสรรหา พิจารณาความดี
ความชอบ การลงโทษ การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การตรวจสอบ และการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  3. ดานอาคารสถานที ่ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ต้ัง 
ภายในและภายนอกอาคาร สภาพแวดลอมและมลภาวะ พื้นที่กลางแจง ระเบียง มีมาตรการปองกันความปลอดภัย 
และเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน ชุมชนมีสวนรวมในการแนะนํา ออกแบบสถานที่ อาคาร หองเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย จัดส่ิงแวดลอมภายใน ปรับภูมิทัศนภายในและภายนอก 
การจัดหองจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดต้ังและควบคุมดูแลหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับเด็ก 
  4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การจัดหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัด
ประสบการณ/จัดกิจกรรมประจําวัน แผนการจัดประสบการณ ส่ือและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล นิเทศ
การศึกษา วิจัยในช้ันเรียน โภชนาการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใหมีมาตรฐานและคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดประสบการณการจัดกิจกรรมประจําวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณการผลิตส่ือนวัตกรรมสําหรับการจัด
ประสบการณเรียนรูและการนิเทศการศึกษา 
  5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน หมายถึง กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณพัฒนาได ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณการเรียนรู รวมพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร ระดมทรัพยากรสนับสนุน บริจาคส่ิงของ ประสานบุคคลใน
ทองถ่ินเพื่อสนับสนุนงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
  6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดระดับภาค ชุมชนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัดประชุมบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 
สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดต้ังเครือ ขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการประเมินปญหาอุปสรรค แนวทาง แกไขการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด 
 2. ผลการวิจัยสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษา
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. ผูแทนชุมชนที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย แตกตางกัน 
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การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists)  
  ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด 
จํานวน 6 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดตราด ในแตละดานทั้ง 6 ดาน เพื่อนําขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกตอง และ
ความเหมาะสมของภาษา  
  3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การใช
ภาษา และดานอื่นๆ ที่ผูเช่ียวชาญเห็นสมควรแกไข เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรง ดานเนื้อหาความเหมาะสมใน
การใชภาษา แลวนําขอเสนอแนะทั้งหลายมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป 
  4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช กับกลุมทดลองที่ไมใชที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  5. หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.51-0.90 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาเทากับ 0.90 
  6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือม่ันไปใชกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนดไว 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปขอความรวมมือจาก
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
  2. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงองคการบริหารสวน
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด เพื่อแจกจายแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 
จํานวน 123 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 123 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
  3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดนําไปลงรหัส วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยนําขอคําถามมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง 
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 2. วิเคราะหการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด ดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. ทดสอบสมมติฐาน ดวยการทดสอบคาที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะหความแตกตางของระดับ
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.95, S.D.=0.76) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบุคลากร ( Χ =4.15, S.D.=0.81) รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
( Χ =4.12, S.D.=0.67) สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( Χ =3.80, 
S.D.=0.74) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  
  1.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.12, S.D.=0.67) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับอยูในระดับมากที่สุดและมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การมีสวนรวมใน
การจัดต้ัง/ยุบเลิก/ยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.91, S.D. =0.41) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.35, S.D.= 0.48) สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
การมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.76, S.D.=0.95) 
  1.2 ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.15, S.D.=0.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.35, S.D.=0.80) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการพิจารณาลงโทษบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ( Χ =4.34, S.D.=0.80) สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.95, S.D.=0.86) 
  1.3 ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.88, 
S.D.=0.85) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การติดต้ังถังดับเพลิง ( Χ = 4.15, S.D. =0.73) 
รองลงมาคือ ขอทานมีสวนรวมในการดูแล ปรับปรุงอาคาร สถานที่ส่ิงแวดลอมเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.14, S.D.=0.71) สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือการมีสวนรวมในการจัดต้ังและควบคุมดูแล
หองน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหถูกสุขลักษณะ ( Χ =3.74, S.D.=0.93) 
  1.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.91, S.D.=0.84) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
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สถานศึกษา ( Χ =4.15, S.D.=0.73) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ( Χ =3.97, 
S.D.=0.85) และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือการมีสวนรวมในการนิเทศการศึกษา ( Χ =3.55, S.D.=0.94) 
  1.5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.84, S.D.= 0.89) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการมีสวนรวมในการรวมพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร ( Χ =3.95, S.D.=0.87) รองลงมาคือการมีสวน
รวมในการประสานบุคคลในทองถ่ินเพื่อสนับสนุนงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.93, S.D.=0.79) ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือการมีสวนรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.72, 
S.D.=0.96) 
  1.6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.80, S.D.=0.74) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การมีสวนรวม
รวมประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เก่ียวของในการจัดต้ังเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( Χ =4.11, 
S.D.=0.76) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการสนับสนุนใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความกาวหนาในวิชาชีพ
และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ( Χ =3.92, S.D.=0.85) ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย ( Χ =3.38, S.D.=0.79) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด อภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา 
ชุมชนไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในทุกดาน เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับนี้เปนขั้นแรกที่สําคัญย่ิง ถาเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
อยางเหมาะสม จะทําใหเด็กในวัยนี้เติบโตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ กุลพิพรรณ สานเมทา (2554: 79-81) ไดทํา
การวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาจเนื่องมาจากดานบุคลากร และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหง ได
ดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว และกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีนโยบาย และแผนในการพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดรับการอบรมอยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และมีหนังสือซักซอมแนวทางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กที่เปล่ียนแปลงใหมๆ แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหถูกตองอยู
เสมอ สอดคลองกับ ศราวุธ สังกะเพศ (2551: 44-45) ที่ไดศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สบเต้ีย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานการบริหาร งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดี 
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาตางกัน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปนเพราะ 
วาเพศใดตางก็เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ จตุพร อินจักร (2556: 92) ไดศึกษา
เร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลบึงบัว อําเภอ 
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษารายดานและโดยรวมไม
แตกตางกัน ดานระดับการศึกษาอาจเปนเพราะวาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการแตงต้ังบุคคลจาก
ผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยไมแบงแยกระดับการศึกษา ทําใหบุคคล
สามารถมีสวนรวมและทราบถึงหลักการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน สอดคลองกับ อุษารัตน สาบา 
(2557: 133 -140) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดยะลา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย 
  ผลการวิจัย การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตราด ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
บุคลากร จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการเปนคณะกรรมการในการสรรหา เลือกสรร
บุคลากร และตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยขอเสนอโครงการสงเสริมเครือขายพัฒนาปฐมวัย 1) กิจกรรมการประชุมระหวาง ผูปกครอง หัวหนา
ศูนย ครูผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ผูเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดในชวงวันหยุดเสารหรืออาทิตยเปดโอกาส
ใหผูปกครองเขารวมประชุมเพื่อรับรูกิจกรรมของศูนยฯ 2) กิจกรรมการเย่ียมบาน ใหผูนําเครือขายผูดูแลเด็กออกเย่ียม
บานเด็กเพื่อสรางความ คุนเคยกับผูปกครอง และต้ังชมรมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อสรางความ
รวมมือกับผูปกครองและชุมชน 3) กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับชุมชน การดูงานภูมิปญญาทองถ่ิน การเชิญ
ปราชญชาวบานเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนใหความรูเด็กเปนคร้ังคราว เชิญชวนใหเขารวมมาเปนอาสาสมัคร
ใหความรูแกเด็ก 4) กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เชิญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนรวมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู/
ผูดูแลเด็ก 5) กิจกรรมตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแตงต้ังผูแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ
ประเมินครู/ผูดูแลเด็ก ประเมินการจัดทําแผนการสอน วิจัยในช้ันเรียน ประเมินเด็กวามีการพัฒนาตามวัยหรือไม 6) 
กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน ดังนี้ (1) ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
เด็ก การพูดคุยกับพอแม ผูปกครอง ควรเปนไปในลักษณะแลกเปล่ียนความคิดเห็นแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน ผูสอน
ควรปรึกษาพูดคุยกับผูปกครองอยูเสมอ ครูควรมีแบบบันทึกความ กาวหนาเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรูดาน
ตางๆ ของเด็กเก่ียวกับการส่ือสารกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก (2) จัดสัมมนา เผยแพรความรูสูผูปกครองใน
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การพัฒนาเด็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครู
ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อเปดโอกาสใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) กิจกรรมแจงขาวสาร ใหผูปกครองทราบ โดยจัดทําสาร แผนพับ แจง
กิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ จัดสถานที่ใหผูปกครองชุมชน ไดพบปะพูดคุยกัน และประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมตางๆ 
ของศูนยโดยติดปายนิเทศในบริเวณศูนย ในหองสมุด มุมที่นั่งตางๆ มีชุมชนอาสาแจกแผนพับ 7) กิจกรรมการจัดต้ัง
และควบคุมดูแลหองน้ําของศูนยใหถูกสุขลักษณะ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการกําหนด 
มาตรการรักษาความสะอาดการจัดต้ัง ตรวจสอบและควบคุมหองน้ําของศูนยใหถูกสุขลักษณะ ใชงบประมาณทั้งส้ิน 
20,000 บาท ในทุกกิจกรรมใชวงจรคุณภาพ Deming ผสานเขากับกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) เปน
รูปแบบที่เหมาะสมที่ควรนําไปพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานศูนยเด็กเล็กไดอยางเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
พัฒนามาตรฐานที่อยูตางสังกัดที่จําเปนตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดและการจัดการอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น
จัดทํามาตรฐาน สวนที่มีการปฏิบัติไดผลดี การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตางจาก
เดิมเม่ือดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณ
และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เปนขอมูลนําเขาเสนอแนะผูเก่ียวของในการกระตุนการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบใหไดมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นตอไป และนํากระบวนการ การพัฒนาชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ 
เปดโอกาสใหบุคคลและผูแทนของกลุมองคการตาง ๆ ที่อยูในชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนรวมตัดสินใจอนาคตของชุมชน รวมดําเนินกิจกรรมพัฒนา และรวมรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการ AIC จะชวยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ รวมสรางความ
เขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ความรูสึกเปนเจาของและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีสวนรวมกระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความตอเนื่องและกอใหเกิดความสําเร็จสูง 
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NBUE161: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS 
AND JOB PERFORMANCE OF TEACHERS IN THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION 
OF SAPHANSUNG DISTRICT OFFICE, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 
เฉลิมเกียรติ  กฤษณะจันทร์ 1   รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วฒันาณรงค์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) ศึกษาการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและแต่ละด้านกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
6 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. การปฏิบัติงานของครู สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
  3. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานของครู สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง การปฏิบัติงานของครู 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study transformational leadership of administrators  in 
the schools under the jurisdiction of Saphansung District Office , Bangkok Metropolitan Administration in 
the aspects of idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation and individualized 

2986



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

consideration, 2) study job performance of teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung 
District Office, Bangkok Metropolitan Administration, and 3) study the relationship between 
transformational leadership of administrators in overall and each aspect and job performance  of 
teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan 
Administration. The samples were one hundred and eighteen teachers working in six schools under the 
jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration in the second semester of 
2016 academic year. The instrument was a 5 rating scale questionnaire with the reliability at .98. Statistics 
used to analyze the data were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and Pearson Product 
Moment Correlation. 
 The study results found that 
  1. Transformational leadership of administrators in the schools under the jurisdiction of 
Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration in overall and each aspect was at a 
high level. 
  2. Job performance of teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung 
District Office, Bangkok Metropolitan Administration was at a high level. 
  3. There was a significant correlation of relationship between transformational leadership 
of school administrators in overall and each aspect and job performance of teachers in the schools under 
the jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration at .01 level. 
 
Keywords: Transformational leadership Job performance of teachers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ที่จะด ารงชีพ และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างสรรค์สังคม ท าให้คนในสังคมรู้สึกรับผิดชอบในการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมอีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อัจฉรา  วัฒนาณรงค์. 
2549: 11) ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดและองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพัฒนาหรือปฏิบัติที่
แตกต่างจากเดิม จึงจะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง  ดังนั้น ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกดิความส าเร็จในดา้นตา่งๆ ของการจัดการศึกษา ผลจากการวิจัยเชิงประจักษ์ 
และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในทุกระดับในองค์การของประเทศต่างๆ จ านวนมาก  พบว่า 
ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น แม้ว่า
สภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัดต่างๆ เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2-3) ซึ่ง บาส และอโวลิโอ (Bass; 
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& Avolio. 1991; อ้างถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 2543: 22-25) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformation 
Leadership) ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาจะไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคมซึ่งกระบวนการที่
ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I” 
(Four I’s) คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual  Stimulation) และการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
 ในกระแสการศึกษาที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ประชาชน และชุมชนต่างให้ความส าคัญกับบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ความส าเร็จในการจัดการศึกษา
ต้องเกิดจากการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วย การจัดการศึกษาที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
จ าเป็นที่จะต้องได้ครูท่ีมีลักษณะเฉพาะมีความสามารถ สูง และมีความส านึกในความเป็นครูอย่างแท้จริง สามารถท า
หน้าที่ครูได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ เพื่อน าไปปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) ได้มุ่งเน้นให้
คนไทยมีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เป็นคนดีมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในสังคมแห่ง  
ภูมิปัญญา โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายให้มี
การพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การยกระดับความ
แข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  
ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบ
ต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2559: 1) 
 ส านักงานเขตสะพานสูง เป็นเขตพื้นที่การปกครองหน่ึงของกรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 6 
โรงเรียน มีฝ่ายการศึกษาท าหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการและควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จาก
สภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในส านักงานเขตสะพานสูงพบว่า ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา
ยังมีอยู่มาก เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา ส่ือการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากย้ายกลับภูมิล าเนา ปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน เป็นต้น (วรรณา  พูลพอกสิน. 2559: สัมภาษณ์) ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาหลักที่ส่งผล
ถึงคุณภาพของผู้เรียน การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพได้ ปัจจัยที่ส าคัญก็คือผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
และครูที่มีคุณภาพหรือครูที่เก่ง สอนดีและเอาใจใส่ต่อการดูแลลูกศิษย์ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นข้าราชการครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง จึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อได้
ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้ก าหนดนโยบาย 
วางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้สอนในโอกาสต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง การที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
และมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
  1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership) หมายถึง การ
ที่ผู้น ามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกเป็นแบบอย่างส าหรับผู้ตาม เป็นที่ยกย่อง ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ผู้น า
จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ผู้น าเป็นที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในส่ิง
ที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม ผู้น าจะหลีกเล่ียงที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้น าจะเสริม
ความภูมิใจ และความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า  ผู้น าจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
  2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้น ามีพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ผู้น าจะ
สร้างและส่ือความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว และท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหา และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้น ามีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกในการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ มีการให้
ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล มีการ
จูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ 
ผู้ตามว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานทุกคน 
  4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้น ามี
พฤติกรรมหรือการแสดงออกเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ 
ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษาของผู้ตาม 
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แต่ละคน ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลและความ เติบโตของ 
แต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้น าจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม
โดยการให้โอกาสการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ความจ าเป็นและความต้องการ พฤติกรรมของผู้น าต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 การปฏิบัติงานของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ลูกศิษย์ การร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับวิชาชพีครูเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 คร ูหมายถึง ข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ บาส และอโวลิโอ 
(Bass; & Avolio. 1991) ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 
3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และศึกษาการปฏิบัติงานของครู จากเอกสาร
ทางวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 170 คน (ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตสะพานสูง. 2559) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 118 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ได้แก่ 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 
4. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 

การปฏิบัติงานของครู 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง ใน 4 ด้าน และการปฏิบัติงานของครู โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัด 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตสะพานสูง ใน 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
ลาดกระบังจ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .98 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยขอหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา น าหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
สะพานสูง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัด การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

ที ่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
N = 118 การแปล 

ความหมาย   S.D. 
1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.40 .46 มาก 
2 การสร้างแรงบันดาลใจ 4.39 .53 มาก 
3 การกระตุ้นทางปัญญา 4.21 .72 มาก 
4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.25 .64 มาก 

รวม 4.32 .55 มาก 
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 จากตาราง 1 แสดงว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = .55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
การกระตุ้นทางปัญญา 
 
 2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.13, S.D. = .48) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงผลที่เกิด
กับผู้เรียน และครูจัดกิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนน าไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 
 3. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (X) การปฏิบัติงานของครู (Y) 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) .885** 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) .779* 
3. การกระตุ้นทางปัญญา (X3) .781** 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .673** 

รวม .820** 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร (X) กับการปฏิบัติงานของครู (Y) ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .820) 
 จากการเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (X1) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .885) ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(r = .779) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .781) และ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .673) 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนาโดยการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความรอบรู้ในหลักการ
บริหารและทักษะที่ส าคัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการสร้างเจตคติที่ดีในการท างานให้ 
เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์กรตลอดจนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและพร้อม  
ที่จะบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อขับเคล่ือนภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ สุภัททา  
ปิณฑะแพทย์ (2556: 37) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพา
องค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือน
อาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ท่ีจะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือ
ผู้อื่น ตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารจัดการท่ีได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553: 158) ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีประเด็น
ส าคัญที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
   1.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารคือผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้น าขององค์การหรือหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่บริหารจัด
การศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 รวมทั้งท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องแสดงตนตามบทบาทหน้าที่
หรือแสดงความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานอื่น เห็นถึงความมีพลังอ านาจไม่ใช่อิทธิพล
ที่มาจากอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่งและเชื่อมั่นในตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นความมุ่งมั่นในการท างานมีความ
รับผิดชอบสูง การอุทิศตน โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเห็นได้จากการที่บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นอื่นให้การ
ยอมรับศรัทธานิยมชมชอบให้ความไว้วางใจให้ความเคารพมีการเลียนแบบพฤติกรรมผู้บริหารเพื่อก้าวสู่ความส าเร็จ
เป็นต้นโดยสังเกตจากการท่ีทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญชัย  จะเกรง 
(2551: 25) ที่กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ร่วมงาน ให้สูงขึ้นก่อให้เกิดการเลียนแบบ  
และผูกพันต่อผู้บริหาร เห็นว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับ ยกย่อง เทิดทูน 
เคารพ-นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน มีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถน าพาพวกเขา
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองค า  พิมพา (2556: 96) ได้ท าการ 
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก 
   1.2 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารได้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี และมีการพูดคุยและประชุมกับครูที่แสดงให้เห็น
ว่าบุคคลากรทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ ส่ิงนี้ท าให้เกิดความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว และท า
ให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหา และเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ณัฐสุภา  เจริญยิ่งวัฒนา (2550: 21) ที่กล่าวว่าแรงบันดาลใจ เป็นกุญแจที่ส าคัญที่จะน าให้
บุคคลไปสู่ความส าเร็จในหลายๆ ด้าน ของชีวิต แรงบันดาลใจอาจจะหล่อหลอมมาจากรูปแบบของจินตนาการความ
ประทับใจจากจิตใต้ส านึก ประสบการณ์หรืออื่นๆ สุด แท้แต่เจ้าของแรงบันดาลใจนั้นจะน ามาใช้สร้างอิทธิพลต่อ
ความคิดของตนรวมถึงการน าแรงบันดาลใจ นั้นมาพัฒนาต่อยอด อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าศิลปินหรือนักประดิษฐ์ที่มี
ชื่อเสียงล้วนอาศัยแรงบันดาลใจ เป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์ทั้งส้ิน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนา  นาคมุสิก (2559: 108) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างแรงบันดาลใจ ในระดับมาก 
   1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้โอกาสบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น มีการประชุมวางแผนการท างาน
หรือการติดตามขั้นตอนของการปฏิบัติที่งานอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ฝึกให้ผู้ร่วมงานท างาน
อย่างเป็นระบบและกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ได้ มีการพูดคุยหรือพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ไขปัญหาร่วมกันสอดคล้องกับ บาส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio) ได้กล่าวเกี่ยวกับการ กระตุ้นทางปัญญาว่า 
ผู้น าต้องคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการ ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ 
(Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทาง แบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มี การให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ  ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและ เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่า
มันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตาม ว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมี
อุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะ อุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ ตั้งค าถามต่อค านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี 
การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนา ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554: 72) ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
อยู่ในระดับมาก 
 

2994



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   1.4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และท าให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ  นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นที่ปรึกษาที่ดี และเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของครูเป็นรายบุคคล จึง
ท าให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ  บาส และอโวลิโอ 
(Bass; & Avolio. 1990; อ้างถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 2543: 22-24) ที่กล่าวไว้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแล- 
เอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ตาม (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของ
ปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลและความเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงาน
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้น าจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการ
สนับสนนุ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ พฤติกรรมของผู้น าต้องแสดง
ให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนอาจได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่าบางคนอาจมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างที่มากกว่า ผู้น าต้องมีการส่งเสริมการส่ือสารแบบ
สองทาง และมีการจัดการด้วยวิธีการดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการ
ส่วนตัว ผู้น ามีความสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) 
มากกว่าเป็นพนักงาน หรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าต้องเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตามว่าต้องการได้ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มที่และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ  ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุน และ
การช่วยเหลือให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยผู้ตามไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ  เชื้อบ้านเกาะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก 
  2. การปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหาทุกคนตระหนักดีว่า 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา เป็นมหานครแห่งการ
เรียนรู้ ดังนั้น ข้าราชการครูในสังกัด จึงต้องมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้
ดังกล่าว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานของครูทุกสังกัด มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู ครูจึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  แล้วน าความรู้เหล่านั้นมา
ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ  คุรุสภา (2556: 
ออนไลน์) ได้ก าหนดให้ครูผู้สามารถต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีการปฏิบัติงานครบตาม 12 มาตรฐาน ซึ่งท า
ให้ครูได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวีธา   ฤกษ์เกษม (2552)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก 
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  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโดยรวม
และรายด้าน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มี
นโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม สัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นส่ิงหน่ึงที่จะสามารถน าพาองค์กร
ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ เมื่อผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่
ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน ดูแลเอาใจใส่ครู มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล 
สามารถน าพาให้ครูได้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม หาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งการปฏิบัติงานของครูนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของคุรุสภา และครู
ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพ ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู ผู้บริหารจึงควรแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ และผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554: 93) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการ 
ศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สินีนาฏ  โพธิจิญญาโน (2554: 106) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรยีนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองในการแสดงออกให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  2. จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร 
สถานศึกษา จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน 
ของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาภาวะผู้น า
ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ภาวะผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าการแลกเปล่ียน อีกทั้งควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการปฏิบัติงาน
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ของตนเป็นระยะๆ โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการจัดการความรู้ นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ให้มีการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 
  2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงให้กับผู้น าระดับกลางเช่น
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น 
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NBUE162:  การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแล
เด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
THE DEVELOPMENT OF MAAM TRAINING MODEL TO IMPROVE PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS AND CARE TAKING BEHAVIOR OF EARLY CHILDHOOD 
EDUCATIONAL PERSONNEL 
 
ประดิษฐา  ภาษาประเทศ 1   วิสิฏฐ์  ศรีตังครโยธิน 2   วราภรณ์  ตรีมงคล 3   และพัฒน์นร ี จันทราภิรมย์ 4 
1-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และเพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย 
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ผลการศึกษาท าให้ได้รูปแบบฝึกอบรม 
MAAM ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) 
ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) และขั้นปรับเปล่ียน (M: Modification) คุณภาพรูปแบบฝึกอบรมตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 
 วิธีการทดสอบการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM โดยใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 90 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
จ านวนกลุ่มละ 45 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test for dependent sample, t-test 
for independent sample และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) วัดประเมินผลก่อนและหลังฝึกอบรม 
ด้วยแบบวัดจิตลักษณะและแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.76, 0.70, 0.80, 
0.91, และ 0.90 
 การใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ปรากฏผล ดังนี้ เมื่อวัดผลหลังการฝึกอบรมทันที บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยกลุ่มทดลอง เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการฝึกอบรม 
1 เดือน บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มทดลอง เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรม MAAM, จิตลักษณะ, พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย, บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
 
Abstract 
 This research aims to study develop MAAM training model to improve psychological characteristics 
and care taking behavior of early childhood educational personnel, and to obtain an in-depth understanding 
of the personnel’s psychological characteristics and care taking behavior before and after MAAM training 
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model experiment. The developed training model which consisted of 4 steps: motivation (M), active 

learning (A), analysis (A), and modification (M) model was at high level of appropriation ( X = 4.13) as 
perceived by the experts. 
 The experimental method of the invented MAAM training model was primarily based on the 
randomized controlled group pretest-posttest design. The samples were 90 early childhood educational 
personnel under the Pathumthani Primary Educational Service Area Offices 1 and 2 in the 2013 academic 
year, The training was carried out for two days and the samples were divided into two groups: 
experimental and controlled groups, with 45 members in each group. Data were then analyzed in terms 
of t-test for studying the relationship between dependent and independent variables, and mutivariate 
analysis of variance: MANOVA. The before-and-after training evaluation was carried out developed by 
means of the model for assessments of psychological characteristics and care taking behavior of the 
personnel. The reliabilities of assessment form were 0.82, 0.76, 0.70, 0.80, 0.91 and 0.90. 
 From the immediate evaluation after the training, it was found that the psychological characteristics 
of the experimental group were significantly better than those of the controlled group at .01 level. The 
second evaluation one month after the training, indicated the psychological characteristics and care 
taking behavior of the experimental group were significantly better than the controlled group at .01 level. 
However, there was no significant change for the controlled group. 
 
Keywords: MAAM training, Psychological characteristics, Care taking behavior, Early childhood educational 

personnel 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีความส าคัญยิ่งเพราะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ท าหน้าที่
ปูพ้ืนฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตั้งวัยเยาว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
เป็นบุคคลแรกที่ท าหน้าที่ในการอบรมเล้ียงดูให้ความรัก ความเอื้ออาทร จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์. 2550) และพระเทพ
วิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) (2546) เน้นความส าคัญของครูว่า “ครูผู้สร้างโลก” คือ ครูสร้างจิตวิญญาณของเด็ก ครูจึง
อยู่ในฐานะสร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก เด็กซึมซับส่ิงที่ได้รับการอบรมส่ังสอนให้ความรู้ ให้ความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร 
และครูจะเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏิบัติที่ถูกต้อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคคลให้เกดิผลระยะยาว สามารถป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้วยการพัฒนาจิตใจ จากการศึกษาทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2543) 
อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาจิตลักษณะของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ เพื่อช่วยสร้างให้บุคคลเป็นคนดี เก่ง และมีสุข ถ้าบุคคล
ได้รับการฝึกจิตลักษณะที่เข้มแข็งจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ จากงานวิจัยทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ พบว่า บุคคลควรได้รับการส่งเสริมให้มจีิตลักษณะหลายด้านประกอบกัน โดยเฉพาะจิตลักษณะด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านมุ่งอนาคตควบคุมตน และด้านความเชื่ออ านาจในตน จะท าให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ 
ซึ่งมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
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พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จ านวน 230 เรื่อง และงานวิจัยต่างประเทศ จ านวน 120 เรื่อง ของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
(2551) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตลักษณะที่ส าคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการท างานของวัย
ผู้ใหญ ่คือ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่ออ านาจในตน  ผลงานวิจัยของการฝึก
จิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรม ท าให้บุคคลมีความพร้อมและมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีได้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก็เช่นกัน หากฝึกฝนความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอท่ีจะให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจิตใจด้วย  ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยควรได้รับการฝึกจิตลักษณะควบคู่กับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย 
ด้วยเหตุนี้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จึงสมควรได้รับการพัฒนาจิตลักษณะอย่างเร่งด่วน เพราะบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย ท างานใกล้ชิดเด็กปฐมวัยทั้งยัง ให้การอบรมเล้ียงดูส่ังสอนเด็กปฐมวัย เป็นแบบอย่างทั้งการเรียนรู้ 
และความประพฤติที่ดีงาม เด็กปฐมวัยจะซมึซับความประพฤตแิละความรู้จากครูผู้สอนท่ีจะปลูกฝังพื้นฐานการศึกษา
และคุณธรรมจัดเป็นความส าคัญอย่างยิ่งของพัฒนาการศึกษาครั้งแรกในชีวิต  (พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ). 
2546) 
 ดังนั้น การพัฒนาบุคคลให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จึงท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม 
MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน
การฝึกอบรม 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) ขั้นวิเคราะห์ 
(A: Analysis) และขั้นปรับเปล่ียน (M: Modification) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า เมื่อบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีจิต
ลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กและมีพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยที่ดีแล้ว จะท าให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนาตนเองให้มีความรัก 
ความเมตตากรุณาต่อเด็กและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญต่อวิชาชีพครู 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
 2. เพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการสร้างรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อ
ส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย ระยะการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบฝึกอบรม 
MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 3 
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อน าไปความรู้ไปขยายผลโดยใช้รูปแบบฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ไปถ่ายทอดความรู้ให้
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มอื่นได้ใช้รูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย 
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 รูปแบบการฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีทฤษฎี
และแนวคิดเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยมีกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 4 ขั้นตอน กล่าวคือ 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) หมายถึง การกระตุ้นเร้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู ้โดยการฝึกอบรมใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อท้าทายให้คิดค้นหาค าตอบอย่าง
อิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมาก
ที่สุด บทบาทของผูเ้รียนเปล่ียนจากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ในขณะที่
ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) หมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลหรือกลุ่มคิดทบทวนเรื่องราว ค้นหาความรู้สึก
ภายในท่ีแท้จริงเพื่อระลึกถึงกรณีศึกษาหรือการกระท าของตนเองต่อผู้อื่น หรือการกระท าที่ผู้อื่นแสดงออก วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย สะท้อนความคิดด้วยการเขียนถึง
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ส่ิงที่ตนเองได้กระท า หรือส่ิงที่ตนเองอยากจะกระท าต่อบุคคลคนน้ัน 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นปรับเปล่ียน (M: Modification) หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ข้อคิดจาก
ขั้นวิเคราะห์ตนเอง จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแล้วน าไปปรับปรุงการกระท าของตนเองทั้งการคิด การพูด และ
การกระท า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 จิตลักษณะ หมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีมีส่วนชว่ยในการเกดิพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ ในการวิจยั
ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตลักษณะ 4 ด้าน คือ 
  1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ปริมาณความพากเพียรพยายามของครูที่จะพัฒนาตนเองและงาน
ของตนเองให้ประสบความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์และความล้มเหลว รู้จักก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน อดทนท างานที่ยากล าบากได้เป็นเวลานาน และมุ่งแสวงหาความรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
การท างานอยู่เสมอ ตลอดจนชอบเลือกเพื่อนท่ีมีความสามารถเป็นอันดับแรก วัดโดยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 
ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2552) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
  2. มุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ และเห็นความส าคัญของผลดี
และผลเสียที่จะเกิดในอนาคตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น และสามารถควบคุมตนเองให้กระท าส่ิงที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือละเว้นกระท าบางส่ิง  วัดโดยแบบวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2552) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและ
มาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
  3. ความเชื่ออ านาจในตน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้และมีความเชื่อว่าเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นนั้น เกิดจากการกระท าของตน เมื่อมีการกระท าที่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดผลดี วัดโดยแบบวัดของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2547) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความ
และมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
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  4. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง การเห็นประโยชน์หรือโทษ ความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจ และความตั้งใจในลักษณะยินดีพร้อมกระท า หรือพยายามหลีกเล่ียงของครูปฐมวัยที่จะแสดงพฤติกรรม
การดูแลเด็ก วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
 พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยต่อ
เด็กและผู้ร่วมงาน วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ โดย
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง ปริมาณการรายงานของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
กับเด็กและผู้ร่วมงาน 4 ประการ คือ 
  1. การใช้ค าพูดที่เหมาะสม ได้แก่ 
   1.1 ค าพูดสุภาพ ไม่หยาบคาย ส่อเสียดหรือท าให้อับอาย ใช้น้ าเสียงพูดปกติและชัดเจน มีค าลงท้าย
ค่ะหรือครับ เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ 
   1.2 ค าพูดเสริมแรงทางบวก เช่น พูดให้ก าลังใจ ค าชมเชย 
   1.3 ค าพูดส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การพูดอธิบาย แนะน า ใช้เหตุผล หรือค าถาม แทนการใช้ค าส่ัง
ห้ามปราม ข่มขู่ คาดโทษหรือตัดสิน 
  2. การรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 
   2.1 ตั้งใจฟังด้วยการแสดงออก เช่น สบตา พยักหน้ารับรู้ ยิ้ม สัมผัสกาย 
   2.2 รับฟังให้เข้าใจความต้องการของผู้พูด ใส่ใจกับประสบการณ์ที่ผู้พูดก าลังถ่ายทอดให้ฟัง
มากกว่าการคิดเตรียมที่จะโต้ตอบกับผู้พูด 
  3. การแสดงการกระท าที่เหมาะสมมีเหตุผล ได้แก่ 
   3.1 การแสดงออกทางสีหน้าแววตาน้ าเสียง เช่น การยิ้ม พยักหน้ามองสบตาอย่างเป็นมิตร 
   3.2 การแสดงออกทางท่าทาง เช่น การสัมผัส จับมือ โอบกอด ลูบศีรษะ ลูบหลัง 
   3.3 การแก้ปัญหา โดยการใช้เหตุผล วิเคราะห์สาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น 
  4. การให้ความรัก ความเมตตากรุณา ได้แก่ 
   4.1 การแสดงความรักและปรารถนาดี 
   4.2 การช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อต้องการ 
   4.3 การไม่ถือโทษโกรธกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หมายถึง ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัย มีดังนี ้
  1. การสร้างและพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1.1 การสังเคราะห์และสร้างรูปแบบฝึกอบรมโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการสร้างรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการฝึกอบรม 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ 
(A: Active Learning) ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) และขั้นปรับเปล่ียน (M: Modification) สร้างแบบประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือรูปแบบฝึกอบรม MAAM ซึ่งประกอบด้วยการประเมินรูปแบบฝึกอบรม MAAM ชุดฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรม
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โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบฝึกอบรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบ
ฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 จัดว่ารูปแบบฝึกอบรมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
เหมาะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของ ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538) และผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน 
ดังกล่าวลงความเห็นและให้คะแนนประเมินความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหากิจกรรมฝึกอบรมในแต่ละเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและการสรุปกิจกรรม แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ซึ่งได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.83 พบว่า ของเนื้อหากิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีความสอดคล้องกัน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์คะแนนเฉล่ียที่เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2526) นอกจากนั้นผู้วิจัยได้
ปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การปรับภาษาที่ใช้ในการอธิบายการจัด
กิจกรรมให้มีความชัดเจน รวมทั้งปรับเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
   1.2 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้แบบวัดจิตลักษณะของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
และอัมพร ม้าคนอง (2552), ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2547) จ านวน 4 ชุด คือ แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดมุ่งอนาคต แบบวัดควบคุมตน ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2552) แบบวัดความเชื่อ
อ านาจในตน ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2547) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.76, 0.70, 0.80 
ตามล าดับ และผู้วิจัยสร้างแบบวัด จ านวน 2 ชุด คือ แบบวัดจิตลักษณะเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเดก็ปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวยั จากนั้นผู้วิจัยน าแบบวัดทั้ง 2 ชุด เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือแล้วผู้วิจัยน าแบบวัดไปทดลองใช้ (try out) ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน 
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งสุวิมล กล่าวถึงการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีของคอนบราค (Cronbach) คือ การหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-coefficient) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ได้ไม่ควรต่ ากว่า 0.70 พบค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ 0.91 และ 0.90 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นท่ีอยู่ในระดับสูง แสดงว่าเครื่องมือที่
สร้างสามารถใช้ทดสอบได้ 
  2. การทดสอบผลการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) จ านวน 18 โรงเรียน ท าให้ได้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน และท าการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) อีกครั้งเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 45 คน 
และกลุ่มควบคุม จ านวน 45 คน โดยกลุ่มทดลองผู้วิจัยใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมฝึกอบรมกิจกรรมอื่น 
ในเวลาเดียวกัน ทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม และวัดผลหลังการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ด้วยเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน 
เพื่อติดตามความคงทนของการแสดงพฤติกรรม น าคะแนนแบบวัดที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ t-test for Dependent Sample, t-test for Independent Sample และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate 
analysis of variance: MANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การทดสอบผลการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM กับกลุ่มควบคุมที่ฝึกอบรมด้วย
กิจกรรมอื่น เมื่อท าการทดสอบวัดหลังการฝึกอบรมทันที และท าการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 1 เดือน ได้ผลดัง
แสดงในตาราง ดังนี ้
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบจิตลักษณะ ระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมที่อบรม

ด้วยกิจกรรมอื่น เมื่อวัดผลหลังการฝึกอบรมทันที 
 

จิตลักษณะ กลุ่ม N X  S.D. F-Univariate p-value 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ ทดลอง 

ควบคมุ 
45 
45 

  61.38 
  56.29 

  4.63 
  4.29 

29.237 .000** 

2. ลักษณะมุง่อนาคตควบคุมตน ทดลอง 
ควบคมุ 

45 
45 

122.58 
108.58 

  9.68 
10.80 

41.946 .000** 

3. ความเชื่ออ านาจในตน ทดลอง 
ควบคมุ 

45 
45 

  78.91 
  68.76 

  8.17 
  7.22 

39.341 .000** 

4. เจตคติที่ดตี่อพฤตกิรรมการดแูล
เด็กปฐมวยั 

ทดลอง 
ควบคมุ 

45 
45 

199.62 
162.02 

19.36 
19.49 

84.387 .000** 

Wilks’ Lambda = 0.387     F-Multivariate = 26.640**     p-value = .000 

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรมทันที 
กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่อบรมด้วยกิจกรรมอื่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนของจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมที่อบรมด้วยกิจกรรมอื่น เมื่อทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม 1 เดือน 

 

จิตลักษณะและพฤตกิรรม 
กลุ่มทดลอง/ 
กลุ่มควบคุม 

N X  S.D. t p-value 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

45 
45 

  64.02 
  55.07 

  5.26 
  4.24 

11.242** 
  0.546 

.000 

.388 
2. ลักษณะมุง่อนาคต 
ควบคมุตน 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

45 
45 

129.64 
102.96 

10.46 
10.97 

13.323** 
  0.508 

.000 

.314 
3. ความเชื่ออ านาจในตน กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 
45 
45 

  74.36 
  63.29 

  8.32 
  7.74 

15.553** 
  1.464 

.001 

.251 
4. เจตคติที่ดตี่อพฤตกิรรมการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

45 
45 

213.00 
156.16 

17.41 
19.41 

21.737** 
  0.217 

.000 

.743 

จิตลักษณะโดยรวม 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

45 
45 

692.82 
536.09 

44.13 
33.03 

26.391** 
  0.474 

.000 

.634 

พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวยั 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

45 
45 

211.80 
158.62 

25.80 
15.66 

  9.946** 
  0.472 

.000 

.461 

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM 
เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรม 1 เดือน เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 รูปแบบ
สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์บนทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและหลักการเรียนรู้
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งท าให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จากนั้นได้ก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
รูปแบบฝึกอบรม ซึ่งประกอบ ด้วย 4 ขั้นที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบฝึกอบรม 
MAAM จึงมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 
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  ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) หมายถึง การกระตุ้นเร้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ โดยการฝึกอบรมใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อท้าทายให้คิดค้นหาค าตอบ
อย่างอิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้น าหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ที่ให้ความส าคัญกับ การกระตุ้น
ความสนใจ (Motivation) “ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมที่ผู้วิจัยเตรียม
สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการอบรมค้นหาทางที่จะน าไปสู่การค้นพบการแก้ปัญหา (สุรางค์   
โค้วตระกูล. 2548) 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
มากที่สุด บทบาทของผู้เข้ารับการอบรมเปล่ียนจากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ในขณะท่ีวิทยากรเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ  
ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น าหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด เกี่ยวกับส่ิงที่เขาได้
กระท าลงไป (วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล. 2555), (สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์. 2550) 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) หมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลหรือกลุ่มคิดทบทวนเรื่องราว ค้นหา
ความรู้สึกภายในท่ีแท้จริงเพื่อระลึกถึงกรณีศึกษาหรือการกระท าของตนเองต่อผู้อื่น หรือการกระท าที่ผู้อื่นแสดงออก 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในดูแลเด็กปฐมวัย ยอมรับฟังความคิดเห็นบนพื้นฐานความแตกต่างที่
หลากหลาย สะท้อนความคิดด้วยการเขียนถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษา ส่ิงที่ตนเองได้กระท า หรือส่ิงที่ตนเองอยากจะ
กระท าต่อบุคคลคนนั้น ซึ่งผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
ที่ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงตามทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน ที่ว่าบุคคลที่บรรลุเอกลักษณ์แห่งตนจะรู้จัก
ความรู้ความสามารถและรู้ความต้องการของตนเอง มีความพร้อมที่จะท างานด้วยความมั่นใจว่าตนสามารถรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมได้ส าเร็จ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือปรับตัวและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางปรับปรุง
แก้ไขจนลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการให้ความเข้าใจในเหตุผลและค่านิยมในสังคม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2541) 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นปรับเปล่ียน (M: Modification) หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ข้อคิดจาก
ขั้นวิเคราะห์ตนเอง จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแล้วน าไปปรับปรุงการกระท าของตนเองทั้งการคิด  การพูด 
และการกระท า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้วิจัยได้น าการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนรู้ร่วมกันคิดทางบวกในการแก้ปัญหา 
โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ในขณะฝึกอบรมด้วยรูปแบบ MAAM หลังจากฝึกจิตลักษณะเสร็จแล้ว น าสู่กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย เริ่มจากขั้นการกระตุ้น (M: Motivation) ให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจพูดคุยกัน ฟังกันและกัน
อย่างลึกซึ้ง ด้วยเมตตา ด้วยกิจกรรมสุนทรีย์สนทนา เข้าสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ (A: Active Learning) การฝึกเป็นผู้ฟัง ฟัง 
และฟัง อย่างลึกซึ้ง ด้วยความรักความเมตตา ฝึกผู้เข้าอบรมให้ได้คิดใคร่ครวญถึงการกระท าของตนเองในการดูแล
เด็กที่เกิดขึ้นการเรียนการสอน จากนั้นเข้าสู่ขั้นการวิเคราะห์ (A: Analysis) ถึงการกระท าในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ครูเกิด
ความทุกข์ ความไม่เข้าใจ ความอึดอัดใจในการท างาน สมาชิกกลุ่มร่วมสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน
ดูแลเด็กและได้รับตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่วิทยากรจัดกจิกรรม จนท าให้ตกตะกอนความคิดและกลุ่มน าเสนอผลงาน 
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การน าตัวอย่างไปใช้กับการท างานดูแลเด็กปฐมวัยของตนที่น าไปสู่ขั้นปรับเปล่ียนทัศนคติต่อตนเอง (M: Modification) 
ในวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนถึงความรู้สึกของตนเอง การฝึกอบรมด้วยรูปแบบ MAAM ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้สมาชิกกลุ่มได้รับฟัง การเปิดใจ ฟัง ผู้อื่น และฟังเสียงความรู้สึกของตนเอง จะเอื้อให้เกิด
ความรู้สึกเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้โอกาสตนเองได้ฝึกฟังผู้อื่นเป็นเท่านั้น แต่มีผลท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในจิตใจของตนเองที่พร้อมจะมอบความปรารถนาดีให้ผู้อื่น อยากช่วยผู้อื่นให้ได้รับความสุขและ
ที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้เข้าอบรมจะได้ข้อคิดที่จะท างานการศึกษาปฐมวยัและการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วย
พลังจิตลักษณะที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับ ปาริชาด สุวรรณบุบผา (2552) กล่าวว่ากระบวนการสานเสวนาของการมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยผ่านการฟังกันและกัน ของบุคคลอย่างลึกซึ้งอย่างเพียงพอจะถูกเปล่ียนแปลง
โดยส่ิงที่ได้ยิน ได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น แต่ละบุคคลพยายามอย่างจริงจังที่จะรับข้อกังวลใจของผู้อื่นมาใส่ใจ
ของตนท าให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและแสดงออกต่อบุคคลที่ตนเคยไม่เห็นด้วยอย่างแตกต่างออกไปจาก
ความรู้สึกเดิม ดังนั้น รูปแบบ MAAM จึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและเกิดพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัยในความเห็นใจกันและกันของครูปฐมวัย ผลการพัฒนารูปแบบ ได้วิจัยและพัฒนาที่มีการทดลองซ้ า 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพดีเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาบุคลากรได้ สอดคล้องกับ งามตา  วนินทานนท์ และคณะ 
(2551) ได้วิจัยการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการอบรมเล้ียงดูแก่ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่าการศึกษาน าร่องการใช้รูปแบบฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบฝึกอบรม เพราะได้ทดลองกระบวนการจัดกิจกรรมที่จะท าให้ทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะศึกษาน า
ร่องและปรับปรุงพัฒนารปูแบบฝึกอบรมและกระบวนการจดักิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อท าการทดลองจริงกับ
ผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองที่ได้รับฝึกอบรมด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการอบรมเล้ียงดูมีความ
พร้อมที่จะอบรมเล้ียงดูเด็กแบบรักสนับสนุนมากและแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มากกว่าผู้ปกครองในกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม 
 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบฝึกอบรม MAAM มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในเพื่อพัฒนาจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ด้วยการฝึกจิตลักษณะและทักษะทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคงทนของพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยดูได้จาการติดตามผลหลังการฝึกอบรม
ไปแล้ว 1 เดือน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยยังมีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมผู้วิจัยขอยกตัวอย่างครูปฐมวัย 1 คน ที่ผู้วิจัยได้ติดตามผลภายหลังจากการฝึกอบรมและสัมภาษณ์ครูปฐมวัย 
(วิชุดา  วัดพุ่มพวง. 2557) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ได้ข้อมูลว่า 
  “ครูเล่าให้ฟังว่ามีเด็กรายหน่ึงเป็นโรคภูมิแพ้ ผิวหนังลอก ผิงหนังบอบบางและมีกล่ิน จนท าให้เพื่อนๆ 
เด็กๆ ในห้อง ไม่อยากเข้าใกล้ ครูก็สอนเด็กๆ ให้มีความรัก ความเมตตาสงสารเพื่อน ไม่รังเกียจเพื่อน เพราะโรคนี้ไม่เป็น
โรคติดต่อ ครูอิ่มเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังลอกคนนั้นพูดว่า “อย่ารังเกียจน้อง...นะ” เมื่อครูได้ฟัง
ดังนั้น ครูก็กอดเด็กไว้ด้วยความรัก ความเมตตา ไม่ต่างจากแม่ที่รักลูก ท าให้ผู้วิจัยซาบซึ้งในการกระท าของครูที่มีต่อ
ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณความแห่งความเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง ที่ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความเมตตาต่อศิษย์จน
ท าให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน ไม่รังเกียจและเล่นกับเด็กคนนั้นด้วยดี นอกจากครูปรารถนาที่จะให้ศิษย์มีความสุขในการเรียน
ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมตามแบบอย่างที่ได้น าความรู้จากการศึกษาไปใช้แล้ว ครูยัง
มีโอกาสได้ท างาน ร่วมกับผู้อ านวยการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน” 
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 การที่ครูมีจิตลักษณะและแสดงพฤติกรรมการดูเด็กปฐมวัยด้วยความรักความเมตตา ซึ่ง พระไพศาล  วิสาโล 
(2550) กล่าวถึงความดงีามที่มีอยูใ่นจติใจของมนุษยชาติ เพียงเรารดน้ าสม่ าเสมอให้เมล็ดพันธ์แห่งสงบสุขที่มอียู่แล้ว
ในใจเราเติบโตเราก็จะพบความดีงามในชีวิต และสอดคล้องกับ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  ม้าคนอง (2547) 
ที่ศึกษาอิทธิพลของการฝึกจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตร์ เพราะครูที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนานักเรียน ซึ่งวัดโดย 2 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน และความพร้อม
ที่จะพัฒนานักเรียน มากกว่าครูท่ีไม่ได้รับการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากผลดีที่เกิดกับ
ตัวครูในการดูแลเด็กแล้ว สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ (2550) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ เพราะครูมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างดี ทั้งการ
เป็นผู้จัดการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตจริงในลักษณะสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น โดยเฉพาะการส่งเสริม
ธรรมในชีวิตประจ าวัน เพื่อท่ีจะสร้างครูปฐมวัยให้มีความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมต่อเด็กๆ 
 การแสดงออกในการส่ือสารของครู มีความส าคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร
ด้วยภาษาหรือท่าทาง สอดคล้องกับ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2544) กล่าวว่า การกระท าพฤติกรรมของครูสามารถ
สอนเด็กได้เป็นอย่างดีและสอนได้ดียิ่งกว่าค าพูดโดยเฉพาะในการสอนเด็กเล็ก ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักและ
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้นท้ังต่อหน้าและลับหลังเด็กด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย ควรได้รับการส่งเสริมจิตลักษณะและพฤตกิรรมการดูแลเด็กปฐมวยั ที่ครูจะต้องฝึกฝนซึมซับให้เข้าไปในจติใจ
และเรียนรู้ทักษะพฤติกรรมการดูแลเด็กและให้เกียรติเด็กๆ เพราะเขามีสิทธิอย่างเสรีในการเรียนรู้ ดังที่ พุทธทาสภิกขุ 
(2543) กล่าวว่า ครูควรสอนด้วยความเมตตา เป็นตัวแบบที่ดีในการท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสอนด้วยการถาม
ให้เด็กคิดวิเคราะห์ ค้นหาค าตอบสร้างความรู้สึกส านึกให้เกิดขึ้นในใจเด็กได้เอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับครูปฐมวัยในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย 
ในการน าไปใช้ในการเรียนการการสอน บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยควรศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามแนวคิดของรูปแบบทั้งฉบับอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนน าไปใช้จะท า
ให้การจัดกิจกรรม แต่ละแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีประสิทธิผล 
  2. ผู้บริหารและนักวิชาการทางการศึกษา ควรตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมจิตลักษณะ
และพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ไปจนถึงครูทุกระดับชั้น  และน าไปปรับใช้กับ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษา การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากร
ทางการศึกษาควรท าการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาอบรมที่นานขึ้น มีการอบรมเป็นระยะๆ และมีการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง (Time series) เพื่อติดตามการพัฒนาพฤติกรรม 
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  2. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาควรท าการศึกษา ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ด้วยความรักความเมตตา และสนับสนุนด้วยให้แรงเสริมในพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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NBUE163: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROVISION MODEL TO ENHANCE GOODNESS 
BEHAVIOR FOR YOUNG CHILDREN 
 
กิตติมา  บุญยศ 1   บุญประคอง  ไม้เขียว 2   อรพินท์  สุขยศ 3   และวิสิฏฐ์ศรี  ตังครโยธิน 4 
1  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2-4คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดี
ส าหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ านวน 44 คน สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับเด็กปฐมวัยเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต
พฤติกรรมการท าความดี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
 ผลการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจุดประกาย 2) ขั้นสะท้อนคิด และ 3) ขั้น
น าความรู้สู่การปฏิบัติ และแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 40 แผน และพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการท าความดีราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, พฤติกรรมการท าความดี 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) develop a learning provision model to enhance 
goodness behavior for young children, and 2) study the effects of the developed learning provision 
model. Samples included 44 male and female young children ranging in age between 5-6 years old. They 
were studying in level 3 Kindergarten class in the second semester of 2014 academic year in 
Rajamangala Demonstration Kindergarten School, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi. A learning provision model was developed by means of synthesizing 
from texts and relevant research reports. The learning provision was then planned and the plan was 
implemented as an experiment teaching for 8 weeks. Data were collected through the observation of 
goodness behavior and were then statistically analyzed by t-test. 
 The study results in a learning provision model composes of 3 steps: 1) Twinkle, 2) Reflection, 
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and 3) Exercise, including the learning provision plan of 40 lesson plans. It was found that goodness 
behavior of young children increased at .05 level of significance. 
 

Keywords: Learning Provision, Goodness Behavior  
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านวัตถุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น บุคคลในสังคมส่วนใหญ่มีความเคร่งเครียด มีภาวการณ์ต่อสู้ 
แข่งขันกับผู้อื่นตลอดเวลา เพื่อผลักดันตนเองเข้าสู่การยอมรับของสังคม แต่การพัฒนาทางด้านจิตใจกลับตามไม่ทัน 
ความมีน้ าใจ การช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดน้อยถอยลง และละเลยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทัน 
เพื่อพร้อมรับกับความเปล่ียนแปลงส่งผลให้เด็กมีพฤตกิรรมและคา่นิยมที่ไม่พึงประสงค์เฉกเช่นเดียวกันกบัผู้ใหญ่ การ
ท าสิ่งที่เกิดผลดีอย่างมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเองหรือท่ีเรียกว่าความดีน้อยลง 
 พฤติกรรมการท าความดี เป็นส่ิงที่มีความส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ใหญ่จึงต้องตื่นตัว ตระหนักถึง
คุณภาพของเด็กไทยให้มากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า ความดี
นั้นต้องเสริมสร้าง ส่วนความชั่วต้องขจัด แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะลดการท าชั่ว ท าผิดของบุคคลให้น้อยลงหรือหมด
ไป ก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะท าให้บุคคลเป็นคนดีขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมสร้างปลูกฝังความเป็นคนดีเป็นขั้นๆ 
ต่อไปอีกด้วย และถ้าเริ่มโดยการเสริมสร้างให้เด็กท าความดีให้มากและสม่ าเสมอจะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กท าชั่ว
โดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า “ฝึกนิสัยคนให้รักษาศีล แล้วศีลจะรักษาเขาในภายหลัง ” 
คณะอนุกรรมการการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้เสนอว่า ถ้าจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนั้น ควรพัฒนาเด็กด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นความดีงาม เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะต่อเนื่องไปสู่
คุณธรรมขั้นต่อไป สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) บนฐานของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552-2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได้ตั้งความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
 “ปฐมวัย” เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่เด็กพร้อมรับการพัฒนาและเรียนรู้ในทุกด้านรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการขัดเกลาให้เด็กมีพฤติกรรมการท าความดี ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่มี
รูปแบบของพฤติกรรมหรือแนวคิด ค่านิยมที่เป็นของตนเอง เป็นวัยที่ก าลังแสวงหาความรู้และทิศทางจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง ส าหรับพฤติกรรมการท าความดีในเด็กระดับชั้นปฐมวัยนั้น เป็นความดีใน
ระดับขั้นพื้นฐาน อันได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ดังนั้นพฤติกรรมการท าความดีในเด็กระดับชั้น
ปฐมวัยจึงยึดหลักคุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความ
มีน้ าใจ ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาคณุธรรมด้านความสุภาพ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมการมีมารยาท
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ที่ดี การมีสัมมาคารวะ เช่น การไหว้ การกล่าวค าทักทายการพูดด้วยค าที่ไพเราะ การรู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ 
และความมีน้ าใจ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมการมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ แบ่งปัน ชื่นชมใน
ความสามารถของบุคคลอื่น ทั้งสองพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมการท าความดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นปกติสุข เพื่อให้การขับเคล่ือนดังกล่าวมีความ
ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เพื่อน าสู่การเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การ
เดินทางที่จะน าพาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ แนวคิดที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายลักษณะของ
การเกิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งเพียเจต์เชื่อว่า 
เมื่อเด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการรวมประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ท าให้เกิดความสมดุล (Equilibrium) ของโครงสร้างทางสติปัญญา เกิดเป็นความรู้และส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล สอดคล้องกับบูรเนอร์ที่ เชื่อว่าการให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมจะช่วยในการ
สะสมและประมวลข้อมูลท าให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ และแบนดูรา อธิบายว่า เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมได้ดีจาก
การสังเกตตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ไดอ้ีกด้วย และธอร์นไดค์เชื่อว่า การฝึกหัดหรือการให้เด็กลง
มือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการได้  
 ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับ
เด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป อีกทั้งผลจากการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย  
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีหลักการพื้นฐานในการพัฒนาดังนี้ เด็กควร
ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมจากการสังเกตตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่และประมวลข้อมูลท าให้เกิดเป็นความรู้
และส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม ตลอดจนต้องมีการฝึกหัดหรือการให้เด็กลงมือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจเพื่อ
จะท าให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 ขั้นจุดประกาย เป็นขั้นที่เด็กได้รับส่ิงเร้าและประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ  ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์ รูปภาพ นิทาน เกม เพลง ปริศนาค าทาย  
  1.2 ขั้นสะท้อนคิด เป็นขั้นที่เด็กได้แสดงออกถึงความเข้าใจในส่ิงที่เรียนรู้โดยอาจใช้การสนทนา การ 

3014



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบค าถาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  
  1.3 ขั้นน าความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นที่เด็กน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ 
 2. พฤติกรรมการท าความดี หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกด้วยการกระท าด้านความสุภาพ
และความมีน้ าใจก่อให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นและต่อตนเอง  
  1.1ความสุภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วย
ถ้อยค าสุภาพ การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 
  1.2 ความมีน้ าใจ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปัน
ส่ิงของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความส าเร็จของบุคคลอื่น 
  1.3 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย  

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท าโดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์หารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข้อ 1.1 
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย  
  2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นจุดประกาย 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสะท้อนคิด 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นน าความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

 

 
 
 

พฤติกรรมการท า
ความด ี

  

- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจท์  
- ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ
ของบรูเนอร์  
- ทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา  
- หลักการเรียนรู้ตามกฎแห่งการ
ฝึกหัดของธอร์นไดค์ 
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   การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการท า
ความดี 2 ด้าน คือ ด้านความสุภาพและความมีน้ าใจ ความสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการ
ทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ ความมีน้ าใจ เป็นพฤติกรรมที่เด็ก
ปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันส่ิงของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือ
ความส าเร็จของบุคคลอื่น ใช้แบบแผนการวิจัย The Single Group Pretest-Posttest Design บันทึกผลการแสดง
พฤติกรรมด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนระหว่าง 0-2 คะแนน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การจัด
การศึกษากับเด็กปฐมวัย จ านวน 3 ท่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี สังกัด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวนทั้งส้ิน 44 คน ใช้ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งส้ิน 40 ครั้ง โดยมีครูประจ าชั้นซึ่งได้รับการอบรม
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ เป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย 
จากการศึกษาค้นคว้าสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีทาง
สังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ กฎแห่ง
การฝึกหัดของธอร์นไดค์ ท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   1) ขั้นจุดประกาย เป็นขั้นท่ีเด็กได้รับส่ิงเร้าและประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์ รูปภาพ นิทาน เกม เพลง ปริศนาค าทาย เพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจ ความคิด และให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ เพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจ ความคิด และให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ตัวแบบ บนพื้นฐานทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา ซึ่งเชื่อว่า เด็กควรได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมจากการ
สังเกตตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ 
   2) ขั้นสะท้อนคิด เป็นขั้นที่เด็กได้แสดงออกถึงความเข้าใจในส่ิงที่เรียนรู้โดยอาจใช้การสนทนา 
การเล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบค าถาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ บนพื้นฐานทฤษฎี
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของ บรูเนอร์ ซึ่งเชื่อว่าการมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่และประมวลข้อมูลท าให้เกิดเป็นความรู้
และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
   3) ขั้นน าความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นที่เด็กน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ บนพ้ืนฐานกฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์ ซึ่งเชื่อว่า การฝึกหัดหรือการ
ให้เด็กลงมือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการ 
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  1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน ที่มุ่งเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกด้วยการกระท าด้านความสุภาพ
และความมีน้ าใจก่อให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นและต่อตนเอง ความสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการ
ทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ และความมีน้ าใจ เป็นพฤติกรรมที่
เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันส่ิงของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือ
ความส าเร็จของบุคคลอื่น ท าให้สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด 40 แผน ดังตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงในตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
ตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 
พฤติกรรม 

การท าความด ี
ส่ือและ
อุปกรณ์ 

การ
ประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นจุดประกาย 
เป็นขั้นที่เด็กได้รับ 
ส่ิงเร้าและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้จากตัวแบบ 
ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์ 
รูปภาพ นิทาน เกม 
เพลง ปริศนา ค า
ทาย 

1. ครูทักทายเด็กๆ ด้วยการไหวแ้ละ
กล่าวค าสวัสดคี่ะ (ส าหรับเด็กหญิง) 
สวัสดีครับ (ส าหรับเด็กชาย) และ
กอดเด็กๆ ทีละคน ครูสาธิตวิธกีาร
ไหว้ที่ถูกต้อง 
2. เด็กๆ ทักทายเพื่อนด้วยการไหว้
และกล่าวค าสวัสดคี่ะ (ส าหรับ
เด็กหญงิ) สวัสดคีรับ (ส าหรับ
เด็กชาย)  
3. เดก็ๆ จับคูก่ับเพื่อนที่น่ังอยูใ่กล้ๆ 
ตนเอง และกอดเพื่อนๆ เด็กกลา่วค า
ขอบคุณซึ่งกันและกันหลังได้รับการ
กอดจากเพื่อน เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณในการมอบความรกั
และความปรารถนาดีตอ่กัน 
4. เด็กฟงันิทานเรื่อง “ปูพูดไพเราะ” 
เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องในนิทาน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้น
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น 

-การทักทาย
บุคคลอื่นด้วย
การไหว ้
-การพูดด้วย
ถ้อยค าสุภาพมี
ค าลงทา้ยค่ะ 
ครับ 
-การกล่าวค า
ขอบคุณ 
-การกล่าวค า   
ขอโทษ 

1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ” 
ผู้เขียนวิ
นัดดา  ทอง
ปลิว 
2. กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 
3. สีเทียน 
ปากกาเมจิก 
 

1. สังเกตการ
ตอบค าถาม
และการแสดง
ความคิดเห็น
ของเดก็ 
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การน าเสนอ 
การปฏิบัติ
ของเดก็ 

    - ตัวละครใดในเรื่องพดูจาไม่ไพเราะ 
    - การพูดจาไม่ไพเราะท าให้เกิดเหตุการณ์ 
    ใด 
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ตาราง 1(ต่อ) 
 

รูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 
พฤติกรรม 

การท าความด ี
ส่ือและ
อุปกรณ์ 

การ
ประเมินผล 

 - ตัวละครใดในเรื่องพดูจาไม่ไพเราะ 
- การพูดจาไม่ไพเราะท าให้เกิด
เหตุการณ์ใด 
- ตัวละครใดในเรื่องพดูจาไม่ไพเราะ 
- การพูดจาไม่ไพเราะท าให้เกิด
เหตุการณ์ใด 
- ถ้าต้องการให้ผู้อ่ืนชว่ยเหลือ ควรใช้
ค าพูดอย่างไร 
- การพูดหรือท าส่ิงไม่ดกีับคนอื่น ผู้
พูดควรปฏิบัติตนอย่างไร 

   

ขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นสะท้อนคิด  
เป็นขั้นท่ีเดก็ได้
แสดงออกถึงความ
เข้าใจในส่ิงที่เรียนรู้ 
โดยอาจใชก้าร
สนทนา การเล่า
เรื่อง การวาดภาพ 
การตอบค าถาม 
 

5. แบ่งเดก็เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวางแผนและวาดภาพ
เหตุการณ์ที่เดก็ต้องการใชค้ าพูด
สุภาพ ค าพูดที่ไพเราะกับผู้อื่น  
6. แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดของตน 
7. ครูบันทึกค าพดูของเด็กลงบน
กระดาษ 

-การพูดด้วย
ถ้อยค าสุภาพมี
ค าลงทา้ยค่ะ 
ครับ 
-การกล่าวค า
ขอบคุณ 
-การกล่าวค า   
ขอโทษ 

1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ” 
ผู้เขียน     
วินัดดา  ทอง
ปลิว 
2. กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 
3. สีเทียน 
ปากกาเมจิก 

1. สังเกตการ
ตอบค าถาม
และการแสดง
ความคดิเห็น
ของเดก็ 
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การน าเสนอ
การปฏิบัติ
ของเดก็ 

ขั้นตอนท่ี 3 
ขั้นน าความรู้สู่การ
ปฏิบัติ  
เป็นขั้นท่ีเดก็น า
ความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่
การแสดง
พฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์อย่าง
สม่ าเสมอ 

8. เด็กแต่ละคนเลือกค าพดูสุภาพ 
ค าพดูที่ไพเราะและวางแผนวา่จะใช้
ค าพูดนั้นๆ กับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่  
9. ครูบันทึกค าพดูและความต้องการ
ของเดก็ 
10. ครูมอบหมายให้เดก็แต่ละคน
ปฏิบัติตามที่ไดว้างแผนไว ้
11. เดก็น าเสนอส่ิงทีต่นเองปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น 
 

-การพูดด้วย
ถ้อยค าสุภาพมี
ค าลงทา้ยค่ะ 
ครับ 
-การกล่าวค า
ขอบคุณ 
-การกล่าวค า   
ขอโทษ 

1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ” 
ผู้เขียน 
วินัดดา  ทอง
ปลิว 
2. กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 
3. สีเทียน 
ปากกาเมจิก 
 

1. สังเกตการ
ตอบค าถาม
และการแสดง
ความคดิเห็น
ของเดก็ 
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การน าเสนอ
การปฏิบัติ
ของเดก็ 
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 จากตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนจะช่วย
ท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
ปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของขั้นตอนที่ก าหนด 
 2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย 
ได้ผลดังในตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมการท าความดีรายด้าน 1) ความสุภาพ 
ได้แก่ การทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 2) ความมีน้ าใจ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันส่ิงของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความส าเร็จของบุคคลอื่น ทุกด้าน
สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี 3 รายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการท าความด ี การทดสอบ n  ± S.D. t p-Value 

การทักทายดว้ยการไหว้* ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.41 ± 0.16 
1.69 ± 0.10 

36.38* .001 

การพูดดว้ยถ้อยค าสุภาพ* ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.55 ± 0.09 
1.51 ± 0.30 

4.43* .047 

การกล่าวค าขอบคุณและ 
ค าขอโทษ* 

ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.32 ± 0.16 
1.68 ± 0.15 

9.92* .010 

การชว่ยเหลือบุคคลอื่น* ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.38 ± 0.10 
1.40 ± 0.07 

26.45* .001 

แบ่งปันส่ิงของให้บุคคลอื่น* ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.52 ± 0.12 
1.57 ± 0.11 

24.10* .002 

ชื่นชมในความสามารถผลงาน หรือ
ความส าเรจ็ของบคุคลอื่น* 

ก่อน 
หลัง 

44 
44 

0.24 ± 0.10 
1.47 ± 0.03 

30.75* .001 

* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 โดยพฤติกรรมการท าความดีของเด็กปฐมวัยรายดา้นทุกดา้นหลังการจดัการเรียนรู้จะมี
คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงและสามารถท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการ
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แสดงออกด้านพฤติกรรมการท าความดี นั่นแสดงให้เห็นว่า การให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากตัวแบบที่มี
ความเหมาะสม ท าให้เด็กเกิดความประทับใจและเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตัวแบบในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับพัชรี 
สวนแก้ว (2545) ที่กล่าวว่า ธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เด็กได้รับทั้ง
จากการกระท า การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดลักษณะนิสัยและเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของเด็ก นอกจากนี้ การให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่และประมวลข้อมูลท าให้เกิดเป็นความรู้นั้นจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็ก และถ้าผู้ใหญ่
ได้ฝึกหัดหรือการให้เด็กลงมือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการได้
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ศึกษาค าตอบ
ด้วยตนเอง ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนจะท าให้เด็กพัฒนาความรู้และปัญญาและแสดงศักยภาพของตนเอง 
 2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมการท าความดีรายด้านทุกด้านสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การท าความดีส าหรับเด็กปฐมวยัได้ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการท าความดีโดยการเรียนรู้
ผ่านตัวแบบซึ่งเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจ ความคิด และเด็กได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเข้าใจในส่ิงที่เรียนรู้โดย
การสนทนา การเล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบค าถามของครูท าให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาค าตอบและเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติจริงทั้งที่บ้านและโรงเรียน และเมื่อเด็กได้น าส่ิงที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
จึงน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอและคงทน นอกจากนี้ การที่ครูได้ให้แรงเสริมให้ข้อมูล
ย้อนกลับในการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการกระท า
พฤติกรรมของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ประกอบกับการเรียนรู้นี้เป็นส่ิงที่มีความหมายต่อตัวเด็กและเด็ก
ปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอท าให้เด็กแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) ที่อธิบาย
ว่า การเรียนรู้ของเด็กต้องเป็นส่ิงที่มีความหมายต่อตัวเด็ก และสัมพันธ์กับส่ิงที่เด็กได้เรียนรู้มา เด็กจะเห็นว่า ส่ิงนั้นมี
ความหมายต่อเขา ต่อเมื่อส่ิงนั้นน่าสนใจและสัมพันธ์กับตัวเขา รวมทั้งถ้าให้โอกาสเด็กสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตน
จากความคิดของเด็กเองจะสามารถสร้างพฤติกรรมที่เด็กท าด้วยความเต็มใจและเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งจะให้ผลใน
ทางบวกมากกว่าการปฏิบัติที่เกิดจากข้อบังคับโดยเด็กไม่ได้มีส่วนร่วม  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อสังเกตที่ได้จากงานวิจัย 
  1. ช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้เด็กมีความเขินอายที่จะแสดงพฤติกรรม หลังจากใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไป 1 สัปดาห์ เด็กกล้าแสดงพฤติกรรมการท าความดีมากขึ้น  
  2. เมื่อเด็กคุ้นเคยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท าให้แสดงภาวะการเป็นผู้น า แสดงความคิดเห็น
อย่างมั่นใจ 
  3. การใช้นิทาน และการแสดงบทบาทสมมติ กระตุ้นเร้าความสนใจของเด็กได้ดี 
  4. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการท าพฤติกรรมการท าความดีและแสดงพฤติกรรมการท าความดีทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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  การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ผู้ใช้ควรท าความเข้าใจ จัดเตรียมสถานการณ์ ตัวแบบส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ให้พร้อม และสามารถปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนได้ และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สามารถสอดแทรกบูรณาการได้กับทุกกิจกรรม  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. การส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเดก็ปฐมวัย เป็นพฤตกิรรมที่ต้องอาศัยเวลาในการบ่ม
เพาะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท าความดีอย่างชัดเจน และมีการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท าความดีไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคงทนของการเกิดพฤติกรรม 
  2. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กในด้านอื่นๆ ต่อไป 
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NBUE164: การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติ 
บนฐานความรู้ของผู้เรียน 

THE SYNTHESIS OF COLLABORATIVE LEARNING MODEL WITH AUTOMATIC 
PRESENTATION SYSTEM BASED ON STUDENT KNOWLEDGE 
 
กฤษฎา พลอยศรี 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช 2 
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 อาจารย์ประจ า ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
 
บทคัดย่อ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน เรียกโดยย่อว่า
รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ (SCRIP Online Learning Model) ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) โดยมีระบบออนไลน์ที่น าเสนอ
เนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจแบบอัตโนมัติ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นมีทั้งการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาเพียงล าพัง 
และการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันจึงจะประสบความส าเร็จ ระบบน าเสนอความรู้ตามความแตกต่างของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเป็นบทเรียน การด าเนินงานวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) 
ร่างรูปแบบการเรียนรู้และจัดท าคู่มือการใช้งาน 3) สร้างแบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู ้(questionnaire) 4) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) วิเคราะห์สรุปผลโดย ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 15 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยวา่รูปแบบการเรียนรู้สามารถใชใ้นการจัดการเรียนการสอน

ได้ 91.43 เปอร์เซ็นต์ และผลการประเมินโดยรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับดี ( = 4.28, S.D. = 0.57) 
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน 
 
Abstract 
 The collaborative learning model with automatic presentation system based on student 
knowledge referred to the SCRIP Online Learning Model. The model could help student to collaborative 
learning, ability of pursuit self-knowledge (Constructivist) and online system that offers unique content to 
students. Because some of learning must be learning alone and some of learning must be learning 
together to be successful. The idea, the researcher synthesized into a form of learning by name “SCRIP 
Online Learning Model”. The objectives of this research were to synthesize of learning model, and to 
evaluate the learning model. The research methodology consisted 6 phases: 1) Documentation and 
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literature review, 2) Create the preliminary learning model and user manual, 3) Create interview and 
questionnaire, 4) Collecting data, and 5) Analysis the results by using Percentage, Mean, Standard 
Deviation. The evaluation results from the 15 experts agreeed that the model could be used for teaching 

91.43 percent, and the results of evaluation was at a “high” level ( = 4.28, S.D. = 0.69). 
 
Keywords: Collaborative Learning, Automatic Presentation system 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้รูปแบบการเรียนรู้มีการปรับเปล่ียนจากการเรียนรู้จากหนังสือ ต าราหรือการ
สอนในห้องเรียนนั้นเปล่ียนไป ทั้งรูปแบบการติดต่อส่ือสาร การแชร์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ผู้สอนจึงต้องปรั บ
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน หรืออาจปรับเปล่ียนทฤษฏีทางการสอน การเรียนการสอนต้องเข้ากับยุคสมัย
ของผู้เรียนที่เปล่ียนแปลงไป ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสนใจมาเป็นเครื่องมือ หรือส่ือในการเรียนเพื่อช่วย
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การที่ผู้สอนจะ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้หมดเป็นไปได้ยาก ควรสอนให้นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จากส่ือสารสนเทศรอบตัวร่วมกับการท างานเป็นทีม รวมทั้งการน าส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
ความรู้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม จะสามารถน าพาผู้เรียนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มิใช่แค่เพียงได้รับความรู้เท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Education 4.0 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) และ 3) ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism)  
 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในอนาคตที่มีทั้งการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาเพียงล าพังด้วยตนเอง (Constructivism) 
และการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นทีม (Collaborative Learning) จึงจะประสบความส าเร็จ การเรียนรู้
แบบร่วมมือนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสพูดหรือแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกันมาก
ที่สุดกว่าการเรียนรู้ในแบบต่างๆ ถึงร้อยละ 90 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) เป็นเทคนิคที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกวิชาและระดับชั้น ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ได้ยอมรับอย่าง
แพร่หลายทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้ออนไลน์ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบอื่นๆ ได้ดี STAD ได้ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา 
การศึกษา และสังคม และมีความเหมาะสมมากที่สุดส าหรับการเรียนการสอนที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
แบบทดสอบมีค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 เทคโนโลยีออนไลน์ที่น าเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจแบบอัตโนมัติ จะช่วยให้ผู้เรียนที่มี
ความรู้แตกต่างกันมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
(Adaptive learning) ช่วยให้ผู้สอนได้มีเวลาดูแลผู้เรียนได้มากขึ้น โดยระบบจะท าการเปล่ียนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน การจัดการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้ระบบปรับเหมาะโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ยาก แบบปานกลาง แบบง่าย สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกวา่วธิีการสอนตามปกติอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงความรู้เดิม และการเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์นั้นมีเหมาะสมและตรงกับหลักใน
การพัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา การเรียนรู้ผ่านบริบทของส่ือเว็บโดยที่ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน า จัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และบริบทของสังคมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้  (Davidson-Shivers; & 
Rasmussen. 2006) รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเรียนแบบร่วมมือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ จากการทดสอบช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งสามด้าน คือ 1. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) 2. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) 3. การใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ 
 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการน ารูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ท่ีสังเคราะห์ขึ้น 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 SCRIP เป็นชื่อย่อของรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนหลักโดย S 
หมายถึง STAD รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning), C หมายถึง Constructivist 
Learning Model: CLM ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง, R หมายถึง Resource Support แหล่งทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์, I หมายถึง Improve Score Assisted ระบบน าเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่
เข้าใจ, P หมายถึง PAR Constructivist ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม 
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 SCRIP เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้ในยุค 4.0 ที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พร้อมไปกับความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อน าความรู้มาแบ่งปัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งความรู้ 
 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) เป็นแบบแสดงโครงสร้าง ล าดับขั้น ความสัมพันธ์ จุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย แล้วน ารูปแบบมาใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาระบบการสอน จัดการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรม การวัดผล เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ 
วิเคราะห์เทคนิควิธีต่างๆ รู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้ในอนาคต ที่มีทั้งการศึกษาเรียนรู้โดย
ล าพัง และต้องอาศัยความร่วมมือกันจะประสบความส าเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่
ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ จากการค้นคว้าผู้วิจัยเลือกเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) พัฒนาขึ้นโดย สลาวิน (Slavin) เนื่องจากมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนและ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบพึ่ งพาอาศัยกัน โดยน ามาออกแบบ
กิจกรรมร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ท่ีการเรียนรู้น้ันไม่สามารถรอผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึง
เลือกแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) พัฒนาขึ้นโดยโรเบิร์ต ยาเกอร์ (Robert Yager) มาเป็น
แนวทางให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองบนเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
ตอบสนองการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนแบบอัตโนมัติ (Improve Score Assisted) 
  2. ร่างรูปแบบการเรียนรู้โดยการผสมผสานแนวความคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
  3. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ และก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ในการประเมิน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 15 ท่าน 
  4. เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยได้เดินทางไปพบผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองเพื่อรับฟัง
ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  5. สรุปผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน หรือเรียก
โดยย่อว่า “SCRIP” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้ในอนาคตที่เป็น
ยุคของคนรุ่นใหม่ และระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด ค าแนะน าต่างๆ ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากล่าวไว้ ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนต่างๆ สภาพ
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ปัญหา เพื่อให้ได้รูปแบบและน ารูปแบบไปประเมินความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 
15 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน 
 

 จากภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนรู้ SCRIP ส่วนแรกของการเรียนรู้และกิจกรรมจะใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD เป็นหลักในการเรียนรู้โดยมีส่วนเสริมที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) CLM (Constructivist Learning Model) 
เป็นการเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองนอกเหนือจากการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อน าไปแบ่งปันความรู้นั้นร่วมกันเรียนรู้ในกลุ่ม และ
ระหว่างกลุ่ม 2) Improve Score Assisted เป็นระบบเก็บข้อมูลผู้เรียนแต่ละคนอัตโนมัติที่เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ใน
การน าเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียนควรศึกษาเพิ่มเติม โดยระบบนี้จะดึงข้อมูลจาก Resource Support ไปจัดล าดับการ
เนื้อหาตามแนว PAR Constructivist 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นผลการประเมินรูปแบบการเรียนการรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน  

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

 . S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมในการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มาใช ้ 4.40 0.51 ดี 
2. ความเหมาะสมในการน าการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวซิึม CLM มาใช ้ 4.40 0.63 ดี 
3. ความเหมาะสมของแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ Resource 
Support 

4.33 0.62 ดี 
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4. ความเหมาะสมของส่วนเติมเต็มความรูใ้ห้กับผู้เรยีนในส่วนท่ีขาดหายดว้ย 
ISA (Improve Score Assisted) 

4.27 0.59 ดี 

5. ความเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกัน 4.40 0.51 ดี 
    5.1 ความเหมาะสมในการใชก้ารเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึ 

4.13 0.64 ดี 

    5.2 ความเหมาะสมในการใช้ PAR Constructivism ร่วมกับระบบ ISA 4.33 0.62  
6. ความเหมาะสมในการประเมนิผลการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการตาม STAD 4.13 0.35 ดี 
7. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้เป็นแบบออนไลน์ 4.33 0.49 ดี 
8. รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์สามารถชว่ยให้เกิดการเรียนรูแ้บบเป็นทีม 4.33 0.49 ดี 
9. รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์สามารถชว่ยให้ผู้เรียนเข้าใจวธิีการ
แสวงหาความรู้ได้ดว้ยตนเองตามแนวคอนสตรคัติวซิึม 

4.33 0.62 ดี 

10. ระบบเตมิเตม็ความรูใ้ห้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายดว้ย ISA (Improve 
Score Assisted) สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขัน
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนได ้

4.13 0.83 ดี 

11. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ในภาพรวม 4.20 0.56 ดี 
12. ความเหมาะสมในการน ารูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ไปใช้จรงิ 4.20 0.56 ดี 

รวม 4.28 0.57 ดี 
 

 จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินโดยรวมทั้ง 12 ด้าน นั้นอยู่ในระดับดี มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้ แต่มีข้อสังเกตคือข้อที่ 10 ระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย ISA 
(Improve Score Assisted) สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้ มีค่า 
S.D. สูงที่สุดคือ 0.83 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในส่วนน้ีแตกต่างกันมากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบน าเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของ
ผู้เรียน เป็นผลที่ได้จากการศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ
ของรูปแบบการเรียนรู้ SCRIP และประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ านวน 15 ท่าน โดยผลจากการ
ประเมินในด้านต่างๆ โดยรวมนั้นอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ที่ 4.40 จ านวน 3 ข้อ ซึ่งทั้งสามข้อนั้นเป็นเรื่องของ
ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ร่วมกับทฤษฎีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมี
ข้อสังเกตคือข้อที่ 10 ระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย ISA (Improve Score Assisted) 
สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้นั้นมีค่า S.D. สูงที่สุด คือ 0.83 
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่แตกต่างกันพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการน าไปใช้ที่หลากหลายท าให้ผลส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อนี้มีการกระจายตัวมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยจะน าระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาด
หายด้วยไปทดลองกับผู้เรียนเพื่อยืนยันผลในการวิจัยล าดับต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้ข้อคิดว่าการออกแบบการเรียนรู้นั้นต้องสามารถตอบสนอง
ผู้เรียนท่ีเก่งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
ระบบที่ช่วยเหลือผู้เรียนเก่งปานกลาง และอ่อน ให้สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามค ากล่าวที่ว่า “เด็กที่เรียนอ่อนควรต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าเด็กที่เก่ง หรือปานกลาง ” การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ผู้สอน
ถนัด และการน าเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจจะเป็นการชี้จุดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ได้ตรงประเด็น 
และผู้สอนสามารถทราบถึงจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับการเรียนการสอน และกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 
  การน ารูปแบบไปเป็นแนวทางในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ันควรมีการวางแผนหรือวิเคราะห์
บทเรียนต่างๆ ว่าบทเรียนใดมีเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะที่จะน าไปจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ เช่น เมื่อ
วิเคราะห์แล้วมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนท้ังหมด 5 บทเรียน ผู้สอนอาจน าเนื้อหาทั้งหมดขึ้นระบบหรือขึ้น
เฉพาะส่วนที่เลือกไว้ ส่วนในขั้นสอนให้ด าเนินขั้นตอนการสอนตามรูปแบบท่ีวางไว ้และผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต 
ให้แนะค าผู้เรียนตามความเหมาะสม และเพื่อท าให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจะน ารูปแบบไปทดลองและ
ปรับปรุงเพื่อสรุปผลในขั้นตอนต่อไป 
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NBUE165: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
PARTICIPATION OF PARENTS IN DEVELOPMENT PRE-SCHOOL STUDENTS IN THE 
WATAOYAI SCHOOL THE JURISDIETION OF EDUCATIONAL SERVICE AREA 
 
กานดา  จันทรากานตานันท์ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ ที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49 และ S.D. = 0.43) การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการด้านอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาด้าน
สังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, ผู้ปกครอง, การศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study participation of parents in development pre-school 
students in 4 aspects, physical development, emotional, social development, and intellectual 
development of children at The Wataoyai School under The Office of Trat Primary Educational Service 
Area. The comparison participation of parent in  pre-school students in The Wataoyai School jurisdietion 
The Office of Trat Primary Educational Service Area as a whole and in individual aspects by gender, age, 
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education degree and occupation. The samples used in this study is parents of pre-school students, 113 
subjects in the academic year 2016, were used for data collection was a questionnaire including five 
level scale. The data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 
 Results showed that: 
 1. Participation of parents development pre-school students in The Wataoyai School under 

The Office of Trat Primary Educational Service Area in an overall was the high level ( = 4.49, S.D. = 
0.43). 
 2. The comparison participation of parent in development pre-school students in The 
Wataoyai School under The Office of Trat Primary Educational Service Area found that as a whole and in 
each aspect, classifying by gender, age, education level and occupation, were not significant in every 
aspect. 
 
Keywords: Participation, Parents, Education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็น
ฐานหลักของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งกายและจิตใจที่สมบูรณ์สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมกับสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 17-19) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 24 ข้อ 6 ได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  
ที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ” สอดคล้องกับเอกสารคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 2546ได้กล่าวถึงบทบาทของชุมชนและ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ไว้ว่า บทบาทของชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ชมรมผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีเป้าหมายที่มุ่งไปสู่การศึกษาเพื่อชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2546: 101-102) จากการศึกษาสภาพปัญหาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 พบว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังขาดการมีส่วนร่วม การประสานกับครอบครัว พบปัญหา
ว่า ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ดังนี้ เด็กทุกคนควรได้รับการดูแลร่วมกันของทุกฝ่าย
ในชุมชน สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครอง และชุมชนรับรู้ถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเด็กร่วมกันกับ
สถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองและชุมชนในการหาวิธีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กร่วมกับ
สถานศึกษากระตุ้นให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือร่วมใจกันเพื่อริเ ริ่มและสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาเด็กของชุมชน โดยมีทุกฝ่ายในชุมชนเป็นกรรมการท่ีจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา
การท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ครูมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ประสานงานให้เกิด
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ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กร่วมกัน จากนั้น 
จึงกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกองค์กรของชุมชนในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงเป็นความ ส าคัญของการท างานในโรงเรียน 
เพื่อให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมๆ กัน ระหว่างครูปฐมวัยและผู้ปกครอง 
จะท าให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยทั้งตัวผู้เรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ท่ีท างานร่วมกัน (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2550: 15) 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ว่าอยู่ในระดับใดเพื่อจะได้น ามาปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะเป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นอนาคตของสังคมไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2559 จ านวน 160 คน โดยถือว่านักเรียนหนึ่งคน 
มีผู้ปกครองสองคน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) และเลือกจากกลุ่มประชากรโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 113 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และมีฐานความพร้อมที่จะเรียนในระดับประถม ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยไม่ใช่การเรียนที่เนื้อหาแต่การพัฒนาและ
สร้างเสริมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ตามวัย 
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 การพัฒนาการ หมายถึง แนวทางการเจริญเติบโตอย่างเป็นขั้นตอน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทุก
ด้านของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม อย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
ส้ินอายุไข ในขณะที่เด็กในช่วงปฐมวัยจะมีการเปล่ียนแปลงของพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างรวดเร็ว เช่น การเปล่ียนแปลง
รูปร่างส่วนสูงและน้ าหนัก รวมถึงความผันแปรของอารมณ์ต่างๆ เป็นต้น  
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่มาผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็มีส่วนช่วย
ให้งานส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ด้าน คือ1) ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) ด้านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่ท าหน้าที่เล้ียงดูเด็กและรับผิดชอบการดูแลเด็กในการเข้าเรียน 
โดยมีเด็กในความดูแลเรียนอยู่ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู ในการที่ครูจะสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องท างานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การให้เด็กได้รับการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมศักยภาพที่แท้จริงของเด็กอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและ
ที่โรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายเกี่ยวกับการมีทักษะกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก การเคล่ือนไหวกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพ 
สุขอนามัย และพลานามัยด้านประสาทรับรู้ การมีโภชนาการ และภูมิคุ้มกัน 
  2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์เกี่ยวกับการรับรู้ของตนเองและผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วย
การเรียนรู้ในส่ิงที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ความมีระเบียบวินัย รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็ก ท่ีเกี่ยวกับการรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ การรู้จักปรับตัว และการปฏิบัติตน
ตามมารยาทวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
  4. การส่งเสริมพัฒนาการดา้นสติปัญญา หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม สติปัญญา
เกี่ยวกับการใช้ภาษาการรู้จักคิด การสังเกตและการเปรียบเทียบ 
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวดัอา่วใหญ่ หมายถึง การจัดการศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ เพราะเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน 
ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาต่อไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
เนื่องจากโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อได้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

3032



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับฝ่ายบริหารในการพัฒนาปรับปรุงและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิจยัที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด การพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี จะต้องยึด
หลักการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคน ทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
lists) 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคม และสติปัญญา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ 

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
พัฒนาการเดก็ปฐมวัย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
2. พัฒนาการด้านอารมณ ์
3. พัฒนาการด้านสังคม 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
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    5 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด 
    4 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
    3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
    2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
    1 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านท้ัง 4 ด้าน เพื่อน าข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษามาวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 
   2. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง 
และความเหมาะสมของภาษา 
   3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่นๆ ท่ีผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรแก้ไขเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรง (Validity) ด้านเนื้อหาความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน าข้อเสนอแนะทั้งหลายมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือเลือก
เฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ที่ค านวณได้มากกว่า 
.50 ส าหรับน าไปใช้จัดท าแบบสอบถาม จ านวน 40 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ -1.0 
   4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ จ านวน 30 คน 
   5. หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ได้ค่า
อ านาจจ าแนก 0.50-0.97 
   6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) มีค่าเท่ากับ 0.97 
   7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
   1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปถึงส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยจากสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 113 ฉบับ 

3034



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   3. ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 1 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดน าไปลงรหัส 
   5. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยน าข้อค าถามมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง 
   2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียน 

วัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วยค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( ) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาที่ก าหนดไว้แบ่งเป็น 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert 
Rating scale) ดังนี ้
    4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
    2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย  
    1.00 - 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3. ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ข้อมูลส่วน
บุคคล เพศจ านวน (คน) 113 ร้อยละ 100 อายุ จ านวน (คน) 113 ร้อยละ 100 ระดับการศึกษา จ านวนคน (คน) 113 
ร้อยละ 100 อาชีพ จ านวน (คน) 113 ร้อยละ 100 
  2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาการด้าน

สังคม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.53) รองลงมาได้แก่ การพัฒนาการด้านร่างกาย  

อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.49) การพัฒนาการด้านอารมณ์ อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม
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มากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.51) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด การพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับมาก 

( = 3.98, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

   2.1 การพัฒนาการด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.43) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 

จัดให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เช่น การล้างมือ เป็นต้น อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  = 
4.71, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ จัดหาขนมที่มีประโยชน์ให้เด็กรับประทาน อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 

( = 4.64, S.D. = 0.64) และจัดให้เด็กรู้จักเล่นกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ( = 
4.59, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 

   2.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.51) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 

เรื่อง ส่งเสริมด้วยการชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.70) รองลงมา
ได้แก่ จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินัยเมื่อหยิบของเล่นมาแล้วเก็บที่เดิมอย่างมีระเบียบอยู่ในระดับมากสุด 

( = 4.69, S.D. = 0.81) และเมื่อเด็กท าผิดควรลงโทษดว้ยการอธิบายให้เด็กรู้ว่าท าผิด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.64, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 

   2.3 การพัฒนาการด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
คือ ให้เด็กรู้จักค าว่า “สวัสดี” ทักทายและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้และการนอบน้อม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.92) รองลงมา ได้แก่ ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม

เบื้องต้น เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที ่เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.74) และผู้ปกครองเป็นแบบอย่าง

ให้เด็กเห็นถึงความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

   2.4 การพัฒนาการด้านสติปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ให้เด็ก

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.74) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กทบทวน

การเรียน อ่าน เขียน และการนับตัวเลข อยู่ในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.78) และส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหาด้วย

ตัวเองโดยผู้ปกครองให้ค าแนะน า อยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด เปน็เพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก โดยเฉพาะด้านสังคม เพราะสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถเรียนรู้เข้าใจและส่งเสริมในพัฒนาการ
ด้านอื่นๆ ของเด็กได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ และความคิด ตลอดจนพัฒนาด้านร่างกาย ดังที่ กุลยา  
ตันติผลาชีวะ (2547: 224) ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมว่าเด็กต้องพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่
เป็นความแตกต่าง และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การปรับตัว การมีส่วนร่วมและการเอื้ออาทรต่อกัน ครูต้องเปิด
โอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อน ครู และบุคคลภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา   กิจเกื้อกูล (2550: 
66) ได้ท าการวิจัยเรื่องความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยรวมใน
ระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั ไม่แตกต่าง
กันผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีระดับมากถึงมากที่สุดในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพราะบิดาหรือมารดาต่างเป็นบุคคล
ส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงระดับปฐมวัย ดังที่ จีรนันท์  ฮังกาลี (2551: 21; 
อ้างถึงใน Peter Ducker; & Bill Gater. 1982: 23-26) ได้กล่าวถึง สายใยความรัก ความผูกพันระหว่างเด็กกับพ่อแม่
เป็นความสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้ง มั่นคงและยาวนานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยผลักดันในการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จได้ ผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์  บ ารุงกิจ (2555: 61) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองขลุง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
วิจัยทั้งเพื่อส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ น าไปพัฒนา และในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
อ่าวใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยการพัฒนาการด้านสติปัญญา เพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ดังนั้น  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ จึงต้องเร่งและส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในด้านสติปัญญา เพิ่มขึ้นโดยการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
  2. ควรด าเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทุกท่านอย่างทั่วถึงและให้เห็นถึงผลดีของการ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่ส าคัญและวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ผู้เรียนในระดับต่อไป 

3037



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. น าผลการวิจัยน าเสนอผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 
  2. การสร้างขวัญและก าลังใจครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้สามารถด าเนินงานต่อ และเห็นความ 
ส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเด็กปฐมวัยยิ่งขึ้น 
  3. น าเสนอให้บุคลากรในระดับชั้นอื่นๆ เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร่วมกันของผู้ปกครอง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเปรียบเทียบกับในระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อทราบถึงความต้องการเชิงลึกของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยัในด้านอื่นๆ หรือข้อบกพร่องทีผู้่ปกครองมองเห็นถึงส่ิงที่โรงเรียน บุคลากรยังต้องปรับปรุงต่อไป 
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NBUE166: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืชและ
ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
A STUDY ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN PLANT LIVING OF SCIENCE SUBJECT AND 
SATISFACTION IN LEARNING OF GRADE 4 STUDENTS WATKHONGTAKAIN SCHOOL 
TROUGH THE APPLIED STEM EDUCATION IN LEARNING MANAGEMENT 
 
ฉัตรพิชัย  วัฒนะ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ 
สะเต็มศึกษา ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เครื่องมือในการทดลองเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช จ านวน 8 แผนการจัด 
การเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง การสอนแต่ละแผนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นเชื่อมโยงสู่
สภาพจริง ขั้นปฏิบัติ ขั้นน าเสนอ และขั้นสรุปและอภิปรายผล มีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.53 เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการด ารงชีวิตของพืช มีค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด 
การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.51 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที ( t-test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการ
จัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.17 โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีนักเรียนจ านวนร้อยละ 87.50 ที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ 
สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ 

สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.49) และ ( = 4.56, S.D. = 0.52) ตามล าดับ ส่วน

ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.58) 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกตใ์ชส้ะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์, ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
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Abstract 
 This research aimed to study and compare scholastic achievement in plant living subject and 
compare achievement in plant living subject of grade 4 students before and after applied STEM 
education in learning management. Study satisfaction per applied STEM education in learning 
management of grade 4 students Watkhongtakain School. Instrumental experiment is study plans to 
applied STEM education plant living subject number learning plans one plan have 2 hours total 20 hours. 
Each plan have five stages is the compelling, the link to the actual conditions, the practice, the 
presentation and he summary and discussion, was validity level 0.53. Data collection tools is a test 
achievement in plant living subject, was validity level 0.70 and reliability level 0.92 and satisfaction 
questionnaires per the applied STEM education in learning management, was validity level 0.51. The 
statistics used to data analyze of percentage, average, Standard Deviation and statistics t-test 
dependent. The results revealed that 1) Scholastic achievement in plant living subject of grade 4 
students after applied STEM education in learning management with mean equal 81.17 by results of the 
study was at superb according to the Ministry of Education. 87.50 percent of students was at a good 
level up, 2) Achievement in plant living subject after applied STEM education in learning management 
was statistically significant different at the .05 level, and 3) Satisfaction per applied STEM education in 

learning management of grade 4 students consider all the aspects was at a most level ( = 4.55, S.D. = 

0.53), by the applied of the STEM education and the learning activities was at a most level ( = 4.60, 

S.D. = 0.49), and ( = 4.56, S.D. = 0.52) respectively. The content was at a much level ( = 4.45, S.D. 
= 0.58). 
 
Keywords: The Applied STEM Education in Learning Management, Achievement Science, Satisfaction 
per the STEM Education in Learning Management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์วิชาที่มีความส าคัญต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ 
รอบตัว ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานด้านความคิดกับศาสตร์อื่นๆ ช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังด้านความคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึก
การค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอน หากมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และตรงตามความ
สนใจของผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น การสังเกต การทดลอง การ
จ าแนก การลงความคิดเห็นจากข้อมูล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จะมีความสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2542: 7) ที่กล่าวว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” การสอน
วิทยาศาสตร์นั้นจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผนแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รู้จักหาเหตุผล
สนับสนุนประเด็นต่างๆได้ รวมทั้งเกิดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2552: 78) ที่เน้นให้ผู้เรียนที่เรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมตามช่วงวัย 
 ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับดีตามเกณฑ์ของกระทรวง - 
ศึกษาธิการ ประเมินจากผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด 32 คน ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนมีผลการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 43.75 และต่ ากว่าระดับดี ร้อยละ 56.25 จากสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
ปีการศึกษา 2558 อีกทั้งจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หรือ National Test (NT) ของ
นักเรียนในปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนะเฉล่ียในด้านเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ 54.56 คะแนน จากส านักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนสูงสุด 74 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 23 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องได้รับการพัฒนา เพราะคะแนนสูงสุดอยู่ใน
ระดับดีเท่านั้น และคะแนนต่ าสุดอยู่ในระดับปรับปรุง ทั้งนี้อาจเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ 1) ครูผู้สอน 2) ตัวผู้เรียน และ 3) 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องบูรณาการทั้งด้านคณิตศาสตร์ การออกแบบ
ทางวิศวกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง การสอนที่สามารถ
น ามาใช้สอนได้ คือ การสอนท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหากับชีวิตจริง เน้นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง กิจกรรมการทดลองที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ท้าทายความคิดของผู้เรียนในการวางแผน ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มาช่วยสนับสนุน
ในการวางแผน ออกแบบ และอธิบายได้อย่างเหมาะสม (มนตรี  จุฬาวัฒนทล. 2556: 3) โดยน ามาจัดการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้ง
ประเด็นปัญหา 2) ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 3) ขั้น
ปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้มาออกแบบและสร้างวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้จากที่ได้ศึกษา 4) ขั้น
น าเสนอ เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการทดลอง และ 5) ขั้นสรุปและอภิปราย เป็นขั้น
ที่ให้ผู้เรียนได้สรุปความคิดรวบยอดจากการด าเนินการแก้ปัญหา เพื่อสามารถน าไปพัฒนาแก้ปัญหาในชีวิ ตจริงได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงน าเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนท่ีประยุกตใ์ชส้ะเต็มศึกษา มาจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้
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ทฤษฎีและสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
เหมาะสม และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การ
ด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หมายถึง การก าหนดการสอนที่ประยุกต์แนวคิดการสอน
แบบสะเต็มศึกษามาใช ้โดยเน้นการแก้ปัญหาที่เชือ่มโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง ที่มีการเชื่อมโยงศาสตร์วิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับวิศวะกรรม เข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ในการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพ
จริง ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอ และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและอภิปราย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ประมวลความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
จากการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ส่งเสริมทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
กระบวนการที่วัดออกมาในรูปของคะแนนหรือทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต หน่วยการเรียนรู้เรื่องการด ารงชีวิตของพืช โดยการ
วัดความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ที่น าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ โดยเกิด
จากการเรียนรู้และการปฏิบัติทั้งด้วยตนเองและร่วมกันเป็นกลุ่มตรงตามความสนใจและความต้องการของตนเอง  
ซึ่งท าให้มีความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียน และส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ 
และสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอ 
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มอย่างง่าย 1 ห้องเรียน จ านวน 
32 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นน าเข้าสู่กิจกรรมการเรียน โดยการจุดประกายและตั้งประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ 2) ขั้น
เชื่อมโยงสู่สภาพจริง เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และด าเนินการวางแผน
แก้ปัญหา 3) ขั้นปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ ขั้นการออกแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนออกแบบการทดลองเพื่อน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา และขั้นการทดลองเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนด าเนินการทดลองเพื่อแก้ปัญหา 4) ขั้นน าเสนอ เป็นขั้นที่ให้
ผู้เรียนน าเสนอวิธีการทดลองจากการออกแบบแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง และ 5) ขั้นสรุปและอภิปราย
ผล เป็นขั้นที่ให้นักเรียนกับครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ความถูกต้องรวมทั้งผลของการแก้ปัญหา จัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นนี้ จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือเท่ากับ 0.53 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช 
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือเท่ากับ 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศกึษา 

การจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้แก่ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง 
ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบัติ 
ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอ 
ขัน้ท่ี 5 ขั้นสรุปและอภิปราย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องการด ารงชวีิตของพืช 
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0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็ม-
ศึกษา แบ่งเป็นด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา รวม 3 ด้าน จ านวน 15 ข้อ 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ เท่ากับ 0.51 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 
 การสร้างเครื่องมือ 
  ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย แนวคิด/
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความ  
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ด าเนินการออกแบบ
และสร้างเครื่องมือในการวิจัย และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น ามาหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เครื่องมือทดลอง 
คือแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.53 มีค่าความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือใช้ได้ และเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืช ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.70 มีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือใช้ได้ น ามาปรับปรุงแก้ไข
แล้วน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่เรียนเนื้อหาผ่านมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ านวน 39 คน ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัย ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92 และมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.21-0.74 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.51 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest-posttest design) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
สะเต็มศึกษา โดยด าเนินการทดลองตามล าดับ ดังนี้ 
   1. ท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การด ารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน แล้วท าการเก็บข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นต่อไป 
   2. ท าการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการ
สอนท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาตามก าหนดการสอน โดยใช้ขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
ขั้นท่ี 2 เชื่อมโยงสู่สภาพจริง ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 น าเสนอ และขั้นท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล ทั้งนี้ด าเนินตามขั้นตอน
การสอนตามหลักนี้ทั้ง 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจ าแนกพืชและ
ส่วนประกอบของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตของพืช และการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ 
ใช้สะเต็มศึกษา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จ านวนและร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม
การผ่านเกณฑ์ของนักเรียนตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ร้อยละ 80-100 หมายถึง ดีเยี่ยม ร้อยละ 70-79 
หมายถึง ดี ร้อยละ 60-69 หมายถึง พอใช้ ร้อยละ 50-59 หมายถึง ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ 49 หมายถึง ไม่ผ่าน (แนวปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 2553: 16-17) 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ีย ทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test dependent) 
  3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การด ารงชีวิต
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ 
พึงพอใจจากค่าเฉล่ีย โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉล่ียเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามแบบของ ลิเคิร์ท 5 ระดับ เป็น 
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ ด ารงชีวิต

ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการเรียนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา จ าแนกตามเกณฑ์ 
 

เกณฑ ์ คะแนน จ านวน ระดับ ร้อยละ   S.D. 
80-100 32-40 23 ดีเยี่ยม 71.87 85.76 5.14 
70-79 30-31   5 ดี 15.63 75.50 3.26 
60-69 28-29   2 พอใช ้   6.25 66.25 1.77 
50-59 26-27   2 ผ่าน   6.25 57.50 0.00 
รวม 40 32 ดีเยี่ยม 100.00 81.25 9.46 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( = 81.25) โดยที่มีผล
การเรียนตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 87.50 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีผลการเปรียบเทียบ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
 

การทดสอบ   S.D. D  D
SD  t Sig. (1-tailed) 

กอ่นเรียน 15.75 4.35 
16.72 4.45 21.24** .00 

หลังเรียน 32.47 3.83 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดัง
ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 
 

ความพึงพอใจ   S.D. ระดับ 
1. ด้านเนื้อหา 4.45 0.58 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.56 0.52 มากที่สุด 
3. ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.53 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.60, S.D. = 0.49) และ ( = 4.56, S.D. = 0.52) ตามล าดับ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, 
S.D. = 0.58) 
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.17 โดยมีผล
การเรียนอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีนักเรียนจ านวนร้อยละ 87.50 ที่ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ภายหลังการการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความ  
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พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้าน

การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.49) และ ( =

4.56, S.D. = 0.52) ตามล าดับ ส่วนด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.58) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. การเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง ขั้นปฏิบัติ ขั้นน าเสนอ และขั้นสรุป
และอภิปราย ที่เน้นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถก าหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัชีวติจริงได้ด้วยตนเองอยา่งเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดจากการ  
ศึกษามาวางแผนออกแบบ สร้างวิธีการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีที่ได้ออกแบบไว้ สามารถใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการน าเสนอผลการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และ
สามารถน าไปพัฒนาในการแก้ปัญหาครั้งต่อๆไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ร็อคแลนด์ และคณะ (Rockland; 
et al. 2010: 60-61) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมทีจ่ะศึกษาและผสมผสานแนวคิด
ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และน าไปใช้วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ และต้องประเมินความรู้
และทักษะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้น  
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน และเป็นความรู้ความเข้าใจที่อยู่  
ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องตรงตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่มีลักษณะ 5 
ประการ ได้แก่ 1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ 3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ 5) 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา 
   ส่วนนักเรียนท่ีมีผลคะแนนการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและพอใช้ อาจเป็นเพราะความรู้ความ
เข้าใจและทักษะด้านต่างๆ ในการเรียนและท ากิจกรรมมีน้อยกว่าผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ 
ต้องใช้กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ ดังนี้ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้า
ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระท า
บ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวร 3) กฎแห่งการใช้ (Law of use and disuse) ที่ว่าการเรียนรู้
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการน าไปใช้
บ่อยๆ หากไม่มีการน าไปใช้อาจลืมได้ และ 4) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจ
ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. 2552: 18-19) โดย
น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนต้องชี้แจงและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั
ตนเองและสามารถก าหนดปัญหาด้วยตนเองได้ และการฝึกหัดโดยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม การวางแผน ออกแบบ 
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และด าเนินการแก้ปัญหา ได้ลองผิดลองถูก ปฏิบัติซ้ าๆ ให้เวลาในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
เกิดทักษะมากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับผู้เรียนท่ีมีคะแนนทางการเรียนสูง 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเ รียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนคอยแนะน าและเป็นที่
ปรึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ การให้ผู้เรียนฝึกตั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริง ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหาเพื่อให้เกิดแนวคิดในการน าไปวางแผน ออกแบบ และด าเนินการทดลองตามแบบแผนท่ีวางไว้ 
ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติการทดลองแก้ปัญหาจากแนวคิดที่วางไว้ และบันทึกผลการด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิด 
น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง รวมถึงผู้เรียนต้องวิเคราะห์จุดบกพร่องที่
ต้องแก้ไขและพัฒนาในการแก้ปัญหาครั้งต่อๆ ไป และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต่างจากการสอนแบบปกติ ที่จัดการเรียนการสอนจากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก 
กิจกรรมการทดลองปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียนที่ก าหนดมาให้ท้ังหมด ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดปัญหา 
วางแผน และออกแบบการทดลอง และการทดลองครูผู้สอนเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมการทดลอง ความรู้ที่ผู้เรียนได้
ส่วนใหญ่มาจากครูเป็นผู้ถ่ายทอดไม่ได้เกิดจากตัวผู้เรียนเอง ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดองค์ความรู้แต่ได้แค่ความจ าที่ครู
ถ่ายทอดให้เท่านั้น ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนลืมเนื้อหาหรือการทดลองเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สก็อต (Scott. 2012: 37) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่
สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กนักเรียนระดับเดียวกันที่ไม่ได้ 
เข้าร่วม 
  3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ 
ใช้สะเต็มศึกษาในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ โดเวย์ (Dowey. 2013) ท่ีได้ศึกษาเจตคติ ความสนใจและการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร STEM พบว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวชิาวิทยาศาสตร์สูง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
การสอนท่ีประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษานั้นช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะ
เป็นการเรียนที่ใช้เนื้อหาการสอนจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน สามารถวางแผนออกแบบ และด าเนินการทดลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคสะเต็มศึกษาผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ใน 3 
วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวมกับวิศวะที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงในวิชาเหล่านี้ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล และ
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ใน
ทุกระดับชั้นและสถานที่จริงที่เป็นแหล่งของปัญหา และได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ชีวิตจริงของผู้เรียนมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาครูผู้สอนควรเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของ
ผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถและทักษะไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิด
แนวคิดในการวางแผนออกแบบ และด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ครูผู้สอนควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการท ากิจกรรม 
จ านวน ไม่เกิน 4 คน ต่อหนึ่งกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งน าเสนอผลการทดลองและลงข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรใช้การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในการ
เรียนรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา คือ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน 
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