
สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย            หนา 
 
การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียง โฟนิคสโรงเรียนสอนภาษา  1 
และการออกเสียง เลิรนนิ่ง แลนด 
 กฤติยาภรณ  อีเตอรตั้น 
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และพฤติกรรม  7 
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน 
แบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการกับการสอนแบบเดิม 
 กิตศิรณัฏฐ  เชียงแรง  
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค    17 
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) กับการสอนแบบเดิม 

กิติยา  จินดารัตน  
 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ และความสนใจ 24 
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธกับการสอนแบบเดิม 
 กิรกมล  ฉายบัณดิษฐ 
 

การนิเทศการสอนโรงเรียนบานข้ีเหล็กโนนจาน 34 
ขนิษฐา  แกวขวัญ 

 

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษา 43 
ของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

จักรภพ  ทองสุวรรณ 
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 53 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรู 
ตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับการสอนแบบเดิม 
 ฉัตรวดี  ศิริอนันต 
 

 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย  หนา 
 

คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  64 
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

ชนิดาภา  แสงบุญอนันต 
 

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงาน  73 
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชัยวัฒน  พูลสวัสดิ์ 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด   88 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ชาตรี  กลิ่นจันทร 
 

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 102 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ณัฏฐามณี  พุทธกุลหิรัญเมธา  
 

สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง  113 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ณัฐสินี  ชวดพงษ 
 

การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา  126 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 ดรณ  ศรเดช 
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมือง  136 
จังหวัดแมฮองสอน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 ตระกูล  พรสินโลก 
 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  149 
กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ทัศนีภรณ  สุยะ 
 

 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย หนา 
 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการบริหารงาน 162 
วิชาการในเครือขาย โรงเรียนลุมบึงละหาน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 ธนพจน  สายพวงเพชรโชติ 
 

ความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษ 173 
กับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
เขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 
 ธนารียรัฐ  ชฤูทธ์ิ  
 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 185 
ในอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 
 ธนาวุฒิ  โตลํามะ 
 

การศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 198 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
แบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) 
 นภาภัทร  ศรเดช 
 

การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเร่ืองงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน 208 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นันทนภัส  พรมโสภา  
 

มโนมติคลาดเคล่ือนเร่ืองโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 217 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

นาถอนงค  วันธงไชย 
 

ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน  226 
เร่ือง บรรยากาศ ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และความคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดปตตานี 
 นิซูใบดะห  กิติชัย 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย หนา 
 

ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  235 
ในอําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 นิตยา  ภูจําปา 
 

ความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือน เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรม 243 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

บุญเหลือ  งามสิทธิ ์
 

การศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  253 
ที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศแตกตางกัน 

เบญญาภา  ราชพัฒน 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  260 
วัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ปรวรรณ  เล่ือมสุทธิ 
 

การสํารวจความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียน 270 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ประภาพร  บุสุวะ  
 

การศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  277 
โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

ปทมพร  สงวนทรัพย 
 

การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเร่ืองของไหลของนักเรียน 284 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปยนุช  คําเหลา  

 
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 291 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ปุญณิศา  ดอกแกว 
 



การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสยีง โฟนิคสโรงเรียนสอนภาษาและการออกเสียง เลิรนน่ิง แลนด 
 
Development of Teacher Skills in Reading Phonics out loud Learning Land Phonics School 
 
ผูวิจัย    กฤติยาภรณ อีเตอรตั้น 
   สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาขารยที่ปรึกษา  ดร.นภาภรณ ธัญญา 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส (Phonic) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ใหมีประสิทธิภาพ80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ 
ไดแก นักเรียน จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย          
3 ชุดฝก ดังนี้ ชุดฝกที่ 1 การอานออกเสียง (Sound) ชุดฝกที่ 2 การผสมเสียง (Branding Sound) และชุดฝกที่ 3 
ประโยค (Sentence) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึง
พอใจ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาที (T-test) คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1) การพัฒนาชุดฝกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.15/83.35 
 2) คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียง          
โฟนิคส แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3) ผลของความพึงพอใจตอการเรียนดวยการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส อยูในระดับดี
มาก (X = 4.60, S.D. = 0.70) 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา,ชุดฝกทักษะ 

 
Abstracts 
 The development of the Teaching Skill in Reading Phonics sets. The objective is 
to develop and find effective Phonics Reading Exercises for 80/80. To compare learning 
achievement. Before and after with Teaching Skill in Reading Phonics sets. The 
population used in this study included 30 students by purposive sampling. Data 
collection tools consisted of 3 training sets: Practice 1; Sound, Practice 2; Branding 
Sound, and Practice 3; Sentence. Achievement test, Quality Assurance, and the 
Satisfaction rating. Data analysis using T-test, Average (X), and Standard Deviation 
(S.D.).
The purposes of this research were to identify:  
 1) Development of effective training sets E1/E2 = 80.15/83.35 
 2) Score of the achievement test after using the Teaching Skill in Reading 
Phonics sets. Difference was statistically significant at .05 level. 
 3) The effects of student satisfaction is very good on using the Teaching Skill in 
Reading Phonics sets (X = 4.60, S.D. = 0.70)

Key Word(s) : Development, Teaches Skills
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การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

บทนํา 
 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ปญหาสวนใหญเกิดจากตัวนักเรียนเอง 
เชน นักเรียนจะรูสึกกังวลเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ คิดคําศัพทไมออก ทําใหนักเรียนขาดความม่ันใจ และรูสึก
กลัวเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนกลัววาผูอื่นจะไมเขาใจในส่ิงที่นักเรียนตองการจะส่ือ ซึ่งปญหาดังกลาวจะ
เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษต่ํา มากกวานักเรียนที่มีคะแนนความสามารถ
ภาษาอังกฤษสูง อาจเนื่องมาจากความสามารถในการใชภาษา และความรูดานคําศัพทและไวยากรณที่ไม
เพียงพอ ทําใหนักเรียนไมสามารถพูดใหคนอื่นเขาใจได เมื่อนักเรียนมีปญหาดานการใชภาษา ทําใหนักเรียนเกิด
ความกังวลและขาดความมั่นใจที่จะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ สงผลใหภาษาอังกฤษของนักเรียนไมเกิดการพัฒนา 
รวมถึงการใชไวยากรณที่ไมถูกตอง ทําใหผูพูดเกิดความกลัวเมื่อพูดกับชาวตางชาติ วิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน จะมีวิธีการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง โดยการฟงพูดดู
การตูนและการดูภาพยนตรมากที่สุด 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ตองฝกอานผสมคําในคําศัพทใหมๆ ชวยเพ่ือเพิ่ม
ทักษะการอานทําความเขาใจทั้งพยัญชนะ และสระคําเสียงสูงที่ยากยิ่งข้ึน เปนขั้นสุดทายของการเรียนทบทวน
การอานผสมคําและการออกเสียงรวม จะยังสามารถนําความรูที่ เรียนมาไปใชเปนพื้นฐา นในหลักสูตร 
Grammar-Present, Past and future tenses จะไดเรียนรูเทคนิคของหลักไวยากรณและทักษะของการ
สื่อสาร ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่สามารถนํามาใชในการฝกใชภาษาการฟง พูด อาน และเขียนประโยคเริ่มตน การ
เขียนเร่ืองสั้น และกิจกรรมในการเรียนการสอนอื่น ๆ อีกมากมาย Grammar เปนหลักสูตรในระดับที่สูงและยาก
มากยิ่งขึ้น จะไดรวบรวมความรูพื้นฐานท้ังหมดใชไดในการสื่อสารไดอยางชัดเจน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ใหมีประสิทธิภาพ 80/80
 2. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียง 
Phonics 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics สูงกวากอนเรียน 
 3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics อยูในระดับดี 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics 
 2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ใหมีประสิทธิภาพ 80/80  
 2. ไดทราบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียง 
Phonics ผลท่ีไดคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics สูงกวากอนเรียน 
 3. ไดศึกษาความพึงพอใจของชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics ผลตอบรับที่ไดคือ ผูเรียนมี
ความพึงพอใจในชุดฝกทักษะการอานออกเสียง Phonics อยูในระดับดีขึ้น 
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วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส (PHONICS) โรงเรียนสอนภาษาและการออกเสียง 
เลิรนนิ่ง แลนด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียง โฟนิคสใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงโฟนิคส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัย
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3. การสรางและพัฒนาหาคุณภาพเครื่องมือ  
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลของการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส (PHONICS) โรงเรียนสอนภาษาและการออกเสียง 
เลิรนนิ่ง แลนด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงโฟนิคสและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ผูวิจัยไดวิเคราะหผลเปน
ตอนๆ 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคสกับนักเรียนกลุมตัวอยางไดคะแนนเฉล่ียกระบวนการ 
(E1) เทากับ 80.15 และคะแนนเฉลี่ยผลลัพธ (E2) เทากับ 83.35 โดยมีประสิทธิภาพเทากับ                    
E1/E2 =80.15/83.35 

ตอนที่ 2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชชุดฝกทักษะการอาน 
ออกเสียงโฟนิคสแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนท่ี 3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  อยูใน
ระดับดีมาก ( X  =4.60,S.D.=0.70 ) 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  (PHONICS) โรงเรียนสอนภาษาและ        

การออกเสียง เลิรนนิ่ง แลนด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส 
ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงโฟนิคสและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เด็กที่มีชวงอายุ ระหวาง 4-6 ขวบ จานวน 30 คน โรงเรียนสอนภาษา
และการออกเสียง เลิรนนิ่ง แลนด เนื้อหาที่จะนาไปออกแบบและจัดทา ชุดฝกทักษะ การอานออกเสียงโฟนิคส 
(PHONICS โดยจัดทาท้ังหมด 3 ชุด ดังนี้ ชุดฝกที่ 1 การฝกออกเสียง (Sound) ชุดฝกที่ 2การผสมเสียง 
(Branding Sound) ชุดฝกที่ 3 ประโยค (Sentence ) ผูวิจัย ไดดาเนินการวิจัยเปนตอนๆดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการอานออกเสียง  โฟนิคส ใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 

ตอนที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงโฟนิคส 

ตอนที่ 3 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. พบวาเม่ือทดลองใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคสกับนักเรียนกลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย

กระบวนการ (E1) เทากับ 80.15 และคะแนนเฉล่ียผลลัพธ (E2) เทากับ 83.35 โดยมีประสิทธิภาพเทากับE1 
/E2 =80.15/83.35 คาประสิทธิภาพที่ไดสูงกวาเกณฑที่กําหนด แสดงวา ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส
สามารถนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

2. คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงโฟนิคสแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  อยูในระดับดี
มาก ( X  =4.60,S.D.=0.70 ) เม่ือพิจารณาเปนรายการ ดานรูปแบบลักษณะของชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงโฟนิคส พบวา อยูในระดับดีมาก ( X  =4.67,S.D.=0.66 ) ดานเนื้อหาของชุดฝกทักษะการอานออกเสียง   
โฟนิคส พบวา อยูในระดับดี ( X  =4.54,S.D.=0.76 ) และดานกิจกรรมการเรียนรูของชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงโฟนิคสพบวา อยูในระดับดีมาก ( X  =4.60,S.D.=0.66 ) 
 

อภิปรายผล 
1. จากการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 

80.15/83.35 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.1 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ที่สรางขึ้นไดมีการพัฒนาอยางเปนระบบตาม
กระบวนการ โดยไดรับการตรวจสอบแกไข ผานการตรวจคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 1.2 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส เปนชุดฝกที่สอดคลองกับทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ซึ่งผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน สามารถเรียนรูและทบทวนเนื้อหา
ไดตามตองการ ดังนั้นบทเรียนนี้จะชวยใหผูเรียนรูสึกพึงพอใจ และไมเกิดความกังวลในระหวางเรียน จึงสงผลให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูที่สูงขึ้น 

2. จากการท่ีนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงโฟนิคส ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถเรียนรูดวยตนเองในระดับที่เรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเรียนรูเปนการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูดาเนินการเรียนไดอยางอิสระซ่ึงผูเรียนที่เรียน
ดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส นี้ไดเรียนตามความตองการของตนเอง ลาดับเนื้อหากอนหลังได 
ผูเรียนมีความความกระตือรือรนที่จะเรียนรู มีความสนใจ มีการทบทวนการทาแบบฝกหัด การทดสอบ มีการ
ประเมินผลที่ชวยใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองเปนอยางดี สอดคลองกับหลักการของ (รุจโรจน แกวอุไร, 
2543 หนา142) ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ ทบทวนการเรียนไดตลอดเวลา สามารถเลือกเนื้อหา
กอนหลังไดความตองการทาใหผูเรียนมีความเปนสวนตัวมากข้ึน มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู มีความสนใจใน
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การสืบขอมูลมากข้ึน หลังจากเรียนเนื้อหาในแตละเรื่องแลวยังมีการทดสอบ สามารถแจงผลการทดสอบความรู
หลังเรียนได เปนการประเมินผลที่ชวยใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองเปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (ไพฑูรย ศรีฟา, 2544 :บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส เพ่ือโรงเรียน
ไทยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สอดคลองกับงานวิจัยของ (องอาจ ชาญเชาว, 2544 หนา 
4) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 เร่ืองโลกและ
การเปล่ียนแปลงดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  พบวาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส          
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ตามท่ีกําหนด และนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. จากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  พบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด ในดานตางๆ ดังนี้เนื่องมาจาก การนาเสนอเนื้อหาของชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงโฟนิคส มีความตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ มีภาพประกอบชัดเจน มีแบบฝก นาสนใจ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (สมพงษ ศรีพยาด) ที่ไดศึกษาการพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 
การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ตามที่เสนอไปแลวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังตอไปนี้ 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส จาเปนอยางยิ่งที่ผูพัฒนาตองมีความรู ความ

เขาใจในดานตางๆ เชน ดานเทคนิคการออกแบบ ดานกราฟก ดานเทคนิคการผลิต ซ่ึงจะทาใหบทเรียนมี
คุณภาพตามหลักการพัฒนา 

2. ในการเรียนรูดวยบทเรียนชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยครูเปนเพียงผูคอยชี้แนะแนวทาง ผูเรียนมีอิสระในการเรียน ไม
จากัดเวลา อันจะสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  กับการ

สอนปกติหรือสื่ออื่นๆ 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการนาเสนอชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส  ใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงผูเรียนเปนสําคัญ  
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนชุดฝกทักษะการอานออกเสียงโฟนิคส ระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 
1 ชนิดวิธีการกับการสอนแบบเดิม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ที่เรีย นวิชา อ 10121 ภาษาตางประเทศ 
ของภาคเรียนที่ 2 ปการศีกษา 2559 ที่ไดมาจากวิธีสุมเขากลุม (Random Assignment) โดยการจับฉลาก ซึ่ง
ดําเนินการตามแผนการทดลองแบบ Randomize Control Group Pretest-Posttest Design และเนื้อหาที่ใช
สอนตามชนิดวิธีการ คือ How to make sandwich, How to make milkshake และ How to make card 
โดยใชเวลาทดลองทั้งหมด 9 สัปดาห 18 คาบๆ ละ 50 นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทักษะ
การฟง–พูด มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .63 ทักษะการอาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .91 ทักษะการเขียน มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .74 และพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .84 สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล โดยใช t-test แบบ Dependent, Independent และพฤติกรรมความสนใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจะพรรณนาวิเคราะหพฤติกรรมแตละประเภทที่บันทึกจากการสังเกต โดยแบงพฤติกรรมท่ี
สังเกตไดออกเปน กิจกรรมการเรียน, ภาษาที่นักเรียนใช และปฏิสัมพันธในหองเรียน   
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการ
สอนแบบเดิม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม 
เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม 
เปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ รอยละ 89.92 และนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบเดิม มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ รอยละ 52.12 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
คําสําคัญ : ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ, การสอนแบบมุงประสบการณภาษา, ประถมศึกษา 
 
Abstract 
 This study aims to study a comparison on English performance behavior and the 
interaction between Prathom Suksa Two students taught through ‘How to’ activities

based on the Concentrated Language Encounter Approach Model One and Traditional 
Instruction.  
 The samples were taken from two classrooms of Prathom Suksa Two during the 
first semester of the 2016 academic year at Assumption Convent Silom School in 
Bangkok.  
 The design of the study was a randomized control group pretest and post test 
design. Each group was taught with the same lesson contents for twenty periods of fifty 
minutes each. There were forty-three students assigned to the experimental group, and 
forty-three students in the control group. The experimental group was taught by 
instruction based on concentrated language encounters activity-based Model One, while 
the control group was taught by the traditional approach.  
 The instruments were lesson plans, English performance, tests, the behavior and 
interactions of students learning English. They were used as research instruments in the 
study and included on independent t-test, a dependent t-test and percentages used 
statistically for the purpose of data analysis.  
 The results of this study indicate that the levels of English performance and 
learning English in the experimental group and the control group, between the pre and 
post experiment, were significantly different at a level of .01. The behavioural learning 
interest of the experimental group was 89.92% while the control group was 52.12%. 

Key Words : The Concentrated Language Encounter Approach Model One, 
English for primary, How to teach English 

 

บทนํา 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552: 1) การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดย
การศึกษาเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยมแนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเปน
รากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก ดวย
การใหความสําคัญกับการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ การอํานวยความสะดวก
ในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: ออนไลน) แตเมื่อศึกษาจาก
การประเมินความสามารถการแขงขันดานการศึกษาโดยสถาบันพัฒนานักบริหาร (International Institute for 
Management Development:IMD) ไดกําหนดตัวชี้วัดการศึกษาจะมี 3 ระดับ ไดแก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา ซึ่งจัดดานการศึกษาไวในดานโครงสรางพื้นฐาน ( infrastructure) แสดงถึงการพัฒนาประเทศ 
ภาพรวมของไทยป 2014 อยูอันดับที่ 54 (เปรียบเทียบ 60 ประเทศ) ลดลงจากเดิมป 2013 ที่อยูอันดับที่ 51 
โดยการศึกษาติดอันดับรั้งทายเม่ือเปรียบเทียบกับอันดับดานอื่นๆ ของไทย หรือกลาวไดวาการศึกษาเปนตัวฉุน
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ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อีกทั้งการเสนอดัชนีดานการศึกษาของไทยอันดับลดลงเกือบทั้งหมด 
ไทยตองรีบพัฒนาดานการศึกษาอยางเรงดวน โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 57) และทักษะทางภาษาที่
ตอบสนองตอความตองการของนายจาง (อันดับที่ 51) (Thantida. 2557. ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขัน: 
ไอเอ็มดี ป 2014. ออนไลน) ในขณะที่ระบบการศึกษาของไทย ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ มีการกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ 
สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค แตคาเฉลี่ยของนักเรียนในดาน
ภาษาตางประเทศยังคงตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552: 1) 
 จากนโยบายดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา จําเปนตองแสวงหาแนวทางแกไขดวยวิธีการสอน ที่จะ
สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1             
(The Concentrated Language Encounters Model 1) (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2550:17) เพราะการศึกษา
ในชวงศตวรรษที่ 19 - 20 ที่ผานมา รูปแบบและกระบวนการสอนการรูหนังสือไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ลําดับของการสอน โดยเนนการสอนความหมายโดยรวมของเร่ืองกอนที่จะสอนองคประกอบยอยของภาษา เชน 
เสียงพยัญชนะ ตัวสะกด และกฎเกณฑไวยากรณ ดังเชนที่เคยปฏิบัติกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากการสอนจาก
ความหมายโดยรวมของเรื่องกอนองคประกอบยอยของภาษาสอดคลองกับความตองการและธรรมชาติในการ
สื่อสารของผูเรียนมากกวาการสอนแบบเดิมที่ เนนเนื้อหาและการทองจํากฎเกณฑตางๆ ของภาษากอนเขาใจ
ความหมายเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงทําใหผูเรียนคิดวาการเรียนภาษาเปนเรื่องยาก และมักมีเจตคติในทางลบตอการ
เรียนภาษา  
 แครชเชน (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2550: 39 – 41 ; อางอิงจาก Krashen; & Terrell. 1983) ไดเสนอ
สมมุติฐานของแนวทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติ ซึ่งเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาใน
แนวโนมปจจุบันไดดังนี้ “คนเราจะรับภาษาไดดีที่สุด โดยการเขาใจปจจัยปอนที่เปนที่เขาใจได (comprehensible input) 
จุดสําคัญในการเริ่มโปรแกรมทางภาษาคือ ใหผูเรียนสามารถเขาใจส่ิงที่ไดฟงและอาน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนพูด
หรือเขียนไดอยางคลองแคลวในระยะตอมา ความสามารถในการพูดยอมจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีผูเรียนสามารถรับรู
ภาษาจากปจจัยปอนแลว และสามารถพัฒนาการรับรูในขั้นตอไป  
 ดังนั้น การสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ เปนวิธีการใหผูเรียนคุนเคยกับ
ภาษาเปาหมายท่ีจะเรียน จัดไวสําหรับผูเรียนที่สามารถอานออกเขียนไดในระดับเบื้องตนแลว ถึงแมจะยังไม
คลองแคลวนัก และยังมีขอบกพรองในการอานการเขียนอยูบาง ก็ถือวาสามารถเรียนดวยความสนุกสนานกับ
การเรียนภาษา รักภาษา ดวยกิจกรรมทางภาษาอยางธรรมชาติ ที่จะสงเสริมความสามารถในการอาน เขียน ฟง 
พูดดวยความคิดของตนเองในระดับพื้นฐาน โดยเขาใจโครงสรางของภาษาข้ันพื้นฐาน สามารถส่ือสารใหเปนที่
เขาใจและนํามาปฏิบัติ หรือเปนแนวคิดที่เปนประโยชนในสถานการณ โดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน (เสาวลักษณ 
รัตนวิชช. 2550: 70) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการและของการสอนแบบเดิม 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการกับการสอนแบบเดิม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 ตามแนว
อรรถลักษณของภาษาชนิดวิธีการกับการสอนแบบเดิม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด จากการศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ จากการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ จัดเปนรูปแบบการ
สอนภาษา โดยมุงเนนใหปจจัยปอน (Input) และกระบวนการเรียนรู (Learning Process) ดวยกลวิธีที่จะทําให
ผูเรียนมีสวนรวมและไดรับประสบการณตรงในการสื่อสารทางภาษาท้ังทางการฟง การพูด การอานและการ
เขียน อยางตอเนื่อง จะยึดหลักการทางภาษาศาสตรเชิงระบบของความหมาย ( Systemic Linguistics)
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) และจิตวิทยาในการเรียนรู (Learning Psychology) เพ่ือชวยให
ผูเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชเนื้อความลักษณะสื่อการสอนที่เปนกิจกรรม 
      ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม          
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 258 คน นักเรียนแตละหองจัดแบบ
คละความสามารถ โดยการจับสลากมา 2 หองเรียนจากประชากร 6 หองเรียน จาก 2 หองเรียนนั้น ใชวิธีสุมเขา
กลุม (Random Assignment) จับฉลากเปน กลุมทดลอง ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 
ชนิดวิธีการ กลุมควบคุม ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม ซึ่งมีนักเรียนหองละ 43 คน 
ตัวแปรวิจัย 
 ตัวแปรตน คือ การสอนแบบการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ และการสอน
แบบเดิม 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

- การสอนแบบมุงประสบการณทาง  
  ภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวธิีการ 
- การสอนแบบเดิม 

- ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
- พฤติกรรมความสนใจในการเรียน 
 ภาษาอังกฤษ 

��
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เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 
 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ อ 12101 โดยแบงออกเปน 
  1.1 วิธีการสอนกิจกรรมภาษาแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 เปนเนื้อความตาม
อรรถลักษณะของภาษา (Genre) 1 ชนิด คือ วิธีการ (procedure) ประกอบดวย     
    1.1.1 How to make sandwich  
    1.1.2  How to make milkshake  
    1.1.3  How to make card    
   1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบเดิม ดําเนินการสอนตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชเนื้อหาและระยะเวลาเชนเดียวกับกลุม
ทดลอง  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 3 ฉบับ คือ   
 แบบทดสอบฉบับที่ 1 แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง – พูด ดวย
แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) ใชเวลาสัมภาษณ 3 นาที โดยใชรูปภาพและคําถาม ทดสอบผูเรียนโตตอบ
ดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง ใชคําส่ังและคําขอรองงายๆ บอกความตองการ
งายๆ ของตนเอง และสื่อสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เคร่ืองดื่มและเวลาวาง การ
ใหคะแนนระหวางผูตรวจ 2 คน พิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนดานการฟงคําถาม 2 คะแนน และการพูด
โตตอบ 3 คะแนน รวม 5 คะแนน  
 แบบทดสอบฉบับที่ 2 แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการอาน ดวยขอสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เพื่อใชในการทดสอบทักษะการอานจับใจความ ลําดับความและวิเคราะห
ความ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทั้งกอนและหลังการทดลอง  
 แบบทดสอบฉบับที่ 3 แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน ดวยแบบ
ความเรียง การเขียนคํา, ประโยคคําเดียว (One Word Sentence) หรือ ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) 
ผูเรียนเขียนบรรยายใตภาพที่ผูวิจัยกําหนดข้ึน การใหคะแนนระหวางผูตรวจ 2 คน พิจารณาตามเกณฑการให
คะแนนดานการลําดับความและการใชภาษาในการเขียนสะกดคํา รวม 10 คะแนน  
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ กิจกรรมการ
เรียนคือ ขอตอบคําถาม โตตอบและแสดงความคิดเห็น , รวมมือ ลงมือปฏิบัติกับเพื่อนหรือครู, ริเริ่มการพูดของ
ตนเอง, ขอตอบคําถาม โตตอบและแสดงความคิดเห็น ปฏิสัมพันธในหองเรียนคือ การเพงมอง ฟงอยางตั้งใจ, ไม
พูดคุยและเลนกัน, ไมลุกออกจากท่ีนั่ง, ชวยทํางานกลุมและชั้น และภาษาท่ีนักเรียนใชคือ ตอบคําถามดวย
ภาษาไทย, ตอบคําถามดวยภาษาอังกฤษ การสังเกตพิจารณาพฤติกรรมของผูเรียน โดยการบันทึกความถี่ที่
สังเกตทุกๆ 3 นาที ซึ่งพฤติกรรมท่ีสังเกตได ตองเกิดจากพฤติกรรมของผูเรียนที่มากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด จึงทําการบันทึกพฤติกรรม 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองระหวางนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม โดยใช t-test แบบ Dependent 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ มุง
ประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม โดยใช t-test แบบ Independent 
 3. พฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม โดยพฤติกรรมท่ีตองการสังเกตความสนใจใน
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การเรียนภาษาอังกฤษ ที่แสดงออกทุก 3 นาที ในเวลา 50 นาทีตอแผนการจัดการเรียนรู เสนอผลโดยการ
พรรณาวิเคราะห พฤติกรรมแตละประเภทที่บันทึกจากการสังเกตของครู ดวยวิธีการตอไปนี้ 
   3.1 การเปรียบเทียบคารอยละของพฤติกรรมของแตละวิธี 
   3.2 การเปรียบเทียบคาความถี่ของพฤติกรรม โดยแบงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดออกเปน กิจกรรม
การเรียน, ภาษาที่นักเรียนใช และปฏิสัมพันธในหองเรียน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 
 1.1 คาเฉลี่ย ( X ) 
 1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 2.1 การหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item-objective Congruence : IOC) 
 2.2 การวิเคราะหคาความยากงายของ (Power of Difficulty) 
 2.3 การวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 สถิติ t-test for Dependent Sample 
 3.2 สถิติ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score 
 3.3 การพรรณนาวิเคราะหความถ่ีและรอยละ เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีสังเกตได 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม         
มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม 
เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังการทดลอง สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม 
เปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ รอยละ 89.92 และนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบเดิม มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ รอยละ 52.12 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ
กับการสอนแบบเดิม  
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองระหวางนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม ปรากฏวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีขอพิจารณาดังนี้ 
 ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน กลุมที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 
ชนิดวิธีการ ใชสื่อ ในการจัดประสบการณใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ผูสอนไดกําหนดวัตถุประสงคไวอยางมี
แบบแผน มีหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ การใชสื่อการสอน สามารถเราพฤติกรรม
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ความสนใจของนักเรียน สรางโอกาสฝกทักษะฟง พูด อานและเขียนอยางตอเนื่อง มุงเนนการใหปจจัยปอน และ
กระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีผูเรียนมีสวนรวมและไดประสบการณตรงในการใชภาษาอยางตอเนื่องเปนบูรณา
การ สามารถพัฒนาผูเรียนเกิดองคประกอบยอยทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ผูเรียนนํารูปแบบภาษาไปใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  
 ในลําดับข้ันของกระบวนการเรียนการสอน จัดตามหลักการพัฒนาภาษา สงเสริมผูเรียนไดรับรูและ
เรียนรูตามธรรมชาติ อีกทั้งยังคํานึกถึงความแตกตางระหวางระดับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและ
สติปญญาของผูเรียน เร่ิมตนที่ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนฝกทักษะการฟง ครูแนะนําวัสดุ ที่ใชตามหัวขอการเรียนการ
สอน ครูแนะนําวัสดุแตละชิ้นแสดงใหนักเรียนดู หลังจากนั้น นักเรียนพูดซ้ําๆ กัน 2-3 ครั้ง ทําอยางนี้จนกวาจะ
หมดวัสดุที่จะแสดง หลังจากนั้น ครูสาธิตวิธีการทําสิ่งตางๆ ที่ละขั้นตอนอยางชาๆ และชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ การตอเนื่องมายังข้ันตอนที่ 2 นักเรียนเลาขั้นตอนวิธีการทําส่ิงตางๆ ที่ครูสอนไป และลองลําดับ
เรื่องอยางชา พูดย้ําตามข้ันตอนในการทําส่ิงตางๆ อยางชาๆ แตละขั้นตอนอยางชัดเจน จากนั้นแบงกลุม แจก
วัสดุอุปกรณที่จะใชใหครบทุกกลุม ครูถามย้ํา พูดซํ้า ลําดับขั้นตั้งแตตนจนจบ เมื่อถึงข้ันตอนที่ 3 การเขียนเรื่อง
รวมกัน ความรวมมือ ลงมือปฏิบัติกับเพื่อนและครู ครูทําหนาที่ดูแลและชี้แนะผูเรียนจะใชภาษาพูดในการส่ือ
ความหมาย ชวยกันลําดับขั้นตอน วิธีการทําสิ่งนั้นอีกคร้ัง และเร่ิมตกลงเขียนเร่ืองเก่ียวกับวิธีการทําสิ่งนั้นๆ เปน
ขั้นๆ หรือเปนขอๆ ได นักเรียนจะถายทอดภาษาพูดออกมาเปนภาษาเขียนตามตองการสื่อความหมายของ
ตนเอง นักเรียนเขาใจระบบตัวอักษร จําคําและประโยคที่ตนตองการส่ือความหมายไดอยางแมนยํา สนุกกับการ
ใชจินตนาการ การวาดภาพประกอบเร่ือง การอานเร่ืองที่เขียนไวเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นทราบ  
 ซึ่งในแตละขั้นตอนครูไดกระตุนใหนักเรียนชวยกันตอบและออกมาวาดภาพ ตามศักยภาพของแตละ
บุคคล มีการแขงขัน เกิดบรรยากาศความสนุกสนาน ข้ันตอนที่ 4 การทําหนังสือเลมใหญ นักเรียนรวมมือและ
ชวยเหลือกันและกัน ในการทําหนังสือเลมใหญ โดยแบงหนาที่กันทานตามกําลังความสามารถของแตละคน 
นักเรียนฝกย้ํา ซ้ํา ทวน ตัวอักษรตางๆ ที่ตนเองไดฟง พูด อานและเขียนมาในขั้นที่ 1 – 3 โดยแสดงออกมาเปน
ผลงานประจํากลุมและไดชวยกันอานเร่ืองภายในกลุม และข้ันตอนที่ 5 การฝกกิจกรรมทางภาษาโดยผานการ
เลนเกม นักเรียนมีความสนุกสนาน และจําคําตางๆ ไดอยางแมนยํา ตลอดจนสามารถทํากิจกรรมทางภาษาในแต
ละจุดประสงคไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการพัฒนาทักษะภาษาในสวนยอยไปตามลําดับอยางตอเนื่อง 
หนังสือเลมใหญที่นักเรียนทําเสร็จแลว เปนแหลงการเรียนรูและคนควา ใหผู เรียนฝ กการปฏิบัติการใช
องคประกอบยอยของภาษาไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มอรโรว (Morrow. 1981: 59-66) ท่ีวา การ
เรียนภาษาตางประเทศจําเปนตองใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณตางๆ เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูภาษาจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ดวยกระบวนการเรียนการสอนใกลเคียงชีวิตประจําวัน แครชแชน 
(Krashen and Terrell, 1984) ไดเสนอสมมุติฐานของแนวทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ ความสามารถที่จะพูด
ไดอยางคลองแคลวไมจําเปนตองสอนกันโดยตรง ความสามารถนั้นจะปรากฏข้ันเอง ในระยะเวลาหนึ่ง หลังจาก
ที่ผูรับภาษาเขาใจปจจัยปอนแลวเปนอยางดี และสอดคลองกับผลงานวิจัย ศศิกาญจน ชีถนอม (2553) นารา
ทิพย สงสุข (2559) ปยพงษ พรมนนท (2558) ซึ่งปรากฏวานักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 กระบวนการสอนแบบเดิม เปนการสอนภาษาอังกฤษโดยสอนแบบไวยากรณและแปล ข้ันตอนท่ี 1 
สรางความสนใจ ขั้นที่ 2 สอนคําศัพท ขั้นที่ 3 สอนโครงสราง ขั้นที่ 4 สอนอาน และข้ันที่ 5 ประเมินผลการ
เรียนรู โดยการทําบาน ทองคําศัพท (รศ.อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ. 2555. 17-18) กระบวนการท่ีเนนใหผูเรียน
จํากฎเกณฑและชื่อคําศัพท เฉพาะสวน การทองคําจํากัดความของนาม กริยา ใหฝกทองการผันคํากริยา และให
ผูเรียนทองจําศัพทในภาษาที่จะเรียนเปนจํานวนมากพรอมทั้งคําแปลในภาษาของตน จากน้ันจะใหผูเรียนนํา
กฎเกณฑและคําศัพทนั้นมาใชในการแปลประโยคหรือบทความจากภาษาของตนเปนภาษาท่ีเรียนหรือจากภาษา
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ที่เรียนกลับเปนภาษาของตน วิธีการนี้ผูสอนใชวิธีการบรรยายโดยใชภาษาของผูเรียน การวัดผลวัดจากความจํา
ในกฎเกณฑตางๆ การเรียนรูความหมายของคําศัพท และการแปลจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง นักเรียนมี
พัฒนาดานความสามารถการใชภาษาอังกฤษแตพฤติกรรมความสนใจแตกตางอยางชัดเจน อาจเปนเพราะผูเรียน
มีโอกาสฝกฝนทักษะทางภาษานอย มีอิสระในการใชกระบวนการคิด การเดาความและตีความของบริบททาง
ภาษาไดไมเต็มที่ ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาไดไมมากเทาที่ ควร ทําให
ผูเรียนขาดความมั่นใจในการฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา คิดวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ยากและ
เกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ มุง
ประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม ซึ่งทั้งสองกลุม มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยของคะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังการทดลองกับกอน
การทดลอง พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวา
กลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิม และเม่ือพิจารณากับกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและส่ือการ
เรียนรูมาวิเคราะห ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ของ เสาวลักษณ (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2550: 68-70) การสอน
แบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ มุงเนนการใหปจจยปอนที่มีความหมาย และรูปแบบของ
การใชภาษา โดยการใชสื่อการสอนที่พัฒนารูปแบบของบทเรียนนําและกิจกรรม เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดสื่อสาร
และคิดเก่ียวกับสาระตางๆ เปนแนวคิดของตนเองได จากนั้นจะจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นของตน เก่ียวกับสาระที่เรียนเปนภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากาย ทําใหสามารถส่ือสารใหเขาใจ
และสามารถสรุปโดยการคิด วิเคราะหแนวคิดของตน หรือนํามาปฏิบัติได รวมท้ังสามารถแตงประโยคพ้ืนฐาน
จากความคิดของตนใหเปนที่เขาใจได และดวยการสอน ชนิดวิธีการ (Procedure Genre) คือ การสอนภาษาที่
เปนเรื่องเก่ียวกับการแนะนําวิธีปฏิบัติ ซ่ึงจะกลาวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ใชคํากิริยาที่บง
บอกการปฏิบัติ กลวิธีที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวมและไดรับประสบการณตรงในการส่ือสารทางภาษาท้ังการฟง 
การพูด การอานและการเขียน อยางตอเนื่อง จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
 ถึงแมวากระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม จะไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
ไดเทาท่ีควร แตเนื่องจากผูเรียนมีความตั้งใจ มุมานะ เอาใจใสตอการปฏิบัติงานของตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
ภาระงานไดเปนอยางดี จึงทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้น เหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
สูงกวาการทดลอง  
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับการสอนแบบเดิม  
 พฤติกรรมความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา
รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ พบวา นักเรียนแสดงพฤติกรรมทุกๆ 3 วินาที โดยแสดงพฤติกรรมความสนใจ ในการ
เพงมอง ฟงอยางตั้งใจ ชวยทํางานในกลุม ชั้นเรียน รวมมือปฏิบัติกับเพื่อน ครู ไมลุกออกจากท่ีนั่ง นักเรียน
สามารถริเริ่มการพูดของตนเอง นักเรียนขอตอบคําถาม โตตอบและแสดงความคิดเห็น ไมพูดคุยและเลนกัน 
สามารถตอบคําถามดวยภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับ เสาวลักษณ (เสาวลักษณ รัตนวิชช. การสังเคราะห
งานวิจัย, กันยายน 2550: 17-25.) การสอนภาษา โดยมุงเนนใหปจจัยปอน (Input) และกระบวนการเรียนรู 
(Learning Process) ดวยกลวิธีที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวมและไดรับประสบการณตรงในการสื่อสารทางภาษา
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ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน อยางตอเนื่อง บูรณาการดวยตนเอง จะยึดหลักการทางภาษาศาสตร
เชิงระบบของความหมาย (Systemic Linguistics) ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) และจิตวิทยา
ในการเรียนรู (Learning Psychology) เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชเนื้อความลักษณะสื่อ
การสอนที่เปนกิจกรรม และสอดคลองกับ กรินเนอร (Grittner) (กรมวิชาการ. 2542: 11) กลาววา ในการจูงใจ
ในใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น ครูควรจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจ
ภายใน เพ่ือความสําเร็จของการสอนภาษาตางประเทศ ครูจึงควรจะตองคํานึกถึง สิ่งตางๆ อันไดแก การจัด
สิ่งแวดลอมดานการเรียนที่ไมทําใหผูเรียนเกิดความกลัว การจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายและตรงกับความตองการ
ของผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนที่สรางสรรค สงเสริมใหผูเรียนมองเหนความสําคัญของตน ในการใชภาษาท่ี
เรียนในอนาคต รวมทั้งเจตคติที่ดีของครูตอความสําเร็จของนักเรียน การสงเสริมปฏิสัมพัทธที่สนุกสนานระหวาง
ผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน การใชวิธีการประเมินผลในทางบวกและเปนแรงเสริมแกผูเรียน โดยการสื่อ 
การสอนที่สอดคลองกับชีวิตจริง และสอดคลองกับ ซุปเปอร และไดรท (ลวย สายยศ. 2530: 27-28; อางอิงจาก 
Super; & Crite. 1962) ความสนใจขันอาสา เปนความสนใจดานอาสาสมัครรวมกับกลุมทํากิจกรรมรวมชุมนุม
หรือสมาคมนั้นๆ จึงทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมระหวางการดําเนินกิจกรรม เห็นคุณคา
ประโยชนความรูสึกอยากรู อยากเห็น จดจอ ชื่อชอบหรือพอใจ จนเกิดความมานะ พยายามดวยความเต็มใจ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
จากผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนดังนี้ 
 1.1 การสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ จัดเปนกิจกรรมการสอน เปนวิธีการ
ที่เปนลําดับขั้น ดังนั้นครูผูสอนควรดําเนินการสอนตามข้ันตอนต้ังแตตนจนครบกระบวนการ ครูไมควรลัด
ขั้นตอน พยายามที่จะฝกฝนนักเรียน ใหนักเรียนไดพัฒนาตามบทเรียนใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนดตามแตละข้ันตอน 
 1.2 เนื้อหาในการนํามาจัดกระบวนการเรียนรู ถาตองการใหเกิดประโยชนตรงตามความตองการของ
นักเรียนใหมากที่สุด ครูควรทําการสํารวจประเภทของเนื้อความตามอรรถลักษณะของภาษาที่ผูเรียนตองการจะ
ศึกษาแลวนํามาออกแบบบทเรียนตามข้ันตอนการสอน และตามหลักการสอน พรอมทั้งผานการทดลองใช เพ่ือ
ศึกษาถึงภาษา ขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนา ปรับปรุงใหบทเรียนมีคุณภาพสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 1.3 ในการแบงกลุมทํากิจกรรม ควรใหสมาชิกภายในกลุมมีทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนออนอยูรวมกัน
ดวยสัดสวนที่เหมาะสม ครูควรมีสวนรมในการจัดสรรกลุมใหมีนักเรียนไดสัดสวนที่พอเหมาะ เพ่ือใหนักเรียน
ออนไมเกิดความรูสึกกังวลในการตอบคําถาม การทํางานรวมกับชั้นเรียน 
 1.4 ในกิจกรรมท่ีตองมีอุปกรณประกอบการจัดการเรียนรู ควรเตรียมใหพรอม เนื่องจากหากอุปกรณไม
ครบ จะทําใหไมสามารถทํากิจกรรมไดครบตามกระบวนการ และครูควรเตรียมอุปกรณไวสํารอง หากครูให
นักเรียนเปนผูเตรียมอุปกรณมาดวยตนเอง เพราะเมื่อเกิดปญหา นักเรียนบางกลุมลืม จะชวยใหนักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูครบตามกระบวนการ 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 2.1 ควรมีการขยายผลการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการ ในรายวิชาอ่ืนๆ 
เชน ภาษาไทย เพื่อพัฒนาภาษาไทยแกผูเรียนที่ยังไมสามารถอานออกเขียนได หรือมีประสบการณในการใช
ภาษานอย ใหสามารถสื่อสารทางภาษาได 
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 2.2 ควรศึกษาคนควา การจัดการเรียนสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 1 ชนิดวิธีการ กับตัว
แปรอื่นๆ เชน ดานทักษะการคิด ความรับผิดชอบ เปนตน 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค  และความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) กับการสอนแบบเดิม 
 
Comparison of the Reading, Creative Writing, English Ability and Interest in 
Learning through Concentrated Language Encounter Approach (Model three) and 
Traditional Approach among Grade Eleven Students 
 
ผูวิจัย    กิติยา  จินดารัตน  

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา  หวังภาษิต  
   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช 
   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษเชิง

สรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) กับการสอนแบบเดิม กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
มัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) แบงเปนกลุมทดลองคือกลุมที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
และกลุมควบคุมคือกลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิม จํานวนนักเรียนหองละ 35 คน แตละกลุมใชเวลาในการ
ทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาที เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest–Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 1)แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษ มีความเชื่อมั่นเทากับ .83 2)แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
ความสรางสรรค มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81 3)แบบทดสอบวัดความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .67 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test for Independent Samples และ t-test for 
Dependent Samples ผลการการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบที่ 3) 
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบท่ี 3) มีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)นักเรียนที่ไดรับ
วิธีการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบท่ี 3) มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคแตกตาง
กับนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบ
มุงประสบการณ (รูปแบบที่ 3) มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5)นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ 
(รูปแบบที่ 3) มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบเดิม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบท่ี 3) มีความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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คําสําคัญ : การสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3), ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ, 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค, ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract  

This research aims to compare the reading, creative writing, English ability and 
interest in learning English through the Concentrated Language Encounter Approach 
(Model three) and the traditional approach. The respondents of this study included two 
classrooms of Grade Eleven students enrolled in the EN32202: English for Reading-
Writing classes at Mattayomthanbinkampangsean school in Nakhon Pathom. They were 
selected by cluster random sampling and divided into experimental and control groups, 
with thirty five students, taught by Concentrated Language Encounter Approach (Model 
three); while the control group with thirty five students taught by the Traditional 
Approach. Each group was taught with the same content for twenty periods, which 
consisted of fifty minutes each period. The design of this research was a randomized 
control group pretest–posttest design. The research instruments used in this study were 
lesson plans for the experimental group, lesson plans for the control group, reading 
ability tests, creative writing tests and questionnaires on English learning in interest. The 
data were statistically analyzed by a t-test for the independent samples and a t-test for the 
dependent samples. 
 The results of this research indicated the following: 1)The English reading ability of 
the experimental group was significantly different than the control group at a level of .05. 
2)The English reading ability of the experimental group after the experiment was 
significantly higher than before the experiment at a level of .05. 3)The English creative 
writing ability of the experimental group was significantly different than the control 
group at a level of .05. 4)The English creative writing ability of the experimental group 
after the experiment was significantly higher than before the experiment at a level of .05. 
5)The level of interest in learning English in the experimental group was significantly 
different than the control group at a level of .05. 6)The interest in learning English in the 
experimental after the group following the experiment was significantly higher than 
before the experiment at a level of .05.  

Key Words : English reading ability, English creative writing ability, Concentrated 
Language Encounter Approach (Model three), Interest in learning English

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคแหงการสื่อสารที่ไรพรหมแดน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญ และเปน
ภาษากลางของโลก เพราะเปนภาษาท่ีมนุษยทั่วท้ังโลกใชติดตอสื่อสารระหวางกัน ภาษาอังกฤษมักจะแฝงอยูใน
ชีวิตประจําวัน เชน รายการโทรทัศน เพลง หนังสือ ฉลากยา ฉลากอาหารตลอดจนคูมือการใชเครื่องมือของใช
ตางๆ และอินเตอรเน็ต ฯลฯ จึงสงผลใหภาษาอังกฤษมีความสําคัญเปนอยางมากตอคนไทย จากการศึกษาของ
มูลเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในประเทศไทย พบวาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังไมเปนที่พอใจ พิจารณา
จากคะแนน O-Net ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ต่ํากวารอยละ 50 เกือบทุกวิชา ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยเพียงรอยละ 33.8, 30.4 และ 25.4 ตามลําดับ สวนผลการสอบวัด
ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ (GAT2) นักเรียน ม.6 เดือนมีนาคม 2557 ของ สทศ. พบวา 
คะแนนเฉลี่ย GAT2 ไดคอนขางนอย คือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.95 (สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา.
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2557:7) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยผูวิจัยเล็งเห็นวาการอานและการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่มนุษยใชเปนเครื่องมือเพื่อ
การศึกษาคนควาหาความรู เม่ือพิจารณาผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนท่ีซึ่งผูวิจัยเปนครูประจําวิชา พบว ามีนักเรียนจํานวนมากที่ยังขาด
ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนา
ทักษะในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

การอานนั้นนับเปนวิธีสําคัญที่จะสามารถตอยอดความรูใหแกผูเรียนได นอกจากนี้การเขียนก็ถือวาเปน
ทักษะท่ีสําคัญ เนื่องจากการเขียนเปนการทอดถายความรูหรือความคิดของผูเขียนที่ไดความรูมาจากการอาน
แลวตองการทอดถายใหผูอื่นไดอาน จึงทําใหการเขียนมีสวนสําคัญในการศึกษา โดยผูเขียนตองใชความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ ทั้งนี้การอานและการเขียนเชิงความคิดสรางสรรคนั้นก็ขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละ
บุคคล แตก็สามารถพัฒนาได ดังนั้นผูวิจัยจึงคนควาหารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับการสอนภาษาเพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานการอาน และการเขียนเชิงความคิดสรางสรรค  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบมุง
ประสบการณทางภาษา (รูปแบบที่3) มีความเหมาะสมหรับผูเรียนที่มีประสบการณและมีความสามารถดานการ
อาน การเขียน การฟง และการพูดในบริบทตางๆ ที่มีอรรถลักษณหลากหลายมาพอสมควรแลว (เสาวลักษณ 
รัตนวิชช. 2550: 145) นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ยังสงผลใหนักเรียนสามารถเพ่ิมพูน
ความชํานาญและประสิทธิภาพของตนเองในการอาน และการเขียนในเชิงสรางสรรค การสอนดวยวิธีนี้จะเนน
การออกแบบกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรง
จากการฝกปฏิบัติทางภาษาดวยตนเอง  

จากการศึกษาถึงความสําคัญและสภาพปญหาดังที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุงเนนการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค และความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) กับการสอนแบบเดิม เพื่อนําผลที่ไดรับจากการวิจัยไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองดวยวิธีการสอน

แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) และวิธีการสอนแบบเดิม 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลองดวย

วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังการทดลอง

ดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) และวิธีการสอนแบบเดิม 
4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการ

ทดลองดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
5. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองดวยวิธีการสอน

แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) และวิธีการสอนแบบเดิม 
6. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลองดวย

วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ศึกษา 

 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากมา 
2 หองเรียน สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดังนี้ เปนกลุมทดลองดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ 
ภาษา (รูปแบบที่ 3) และกลุมควบคุมดวยวิธีการสอนแบบเดิม จํานวนกลุมละ 35 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
สําหรับกลุมทดลอง และแผนการจัดการเรียนรูแบบเดิมสําหรับกลุมควบคุม  

 2.2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ โดยใชสถิติการวิเคราะห คาความยากงาย 
(p) อยูระหวาง 0.28-0.68 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25-0.75 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เทากับ 0.83 

 2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงความสรางสรรค  ความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ 0.81 

 2.4 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เทากับ 0.67 
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตและการคํานวณหาคาความแปรปรวนของคะแนน 
 3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรู การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ การหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 215) และหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (� - Coefficient) คํานวณจากสูตร 
ครอนบัค (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 171-172) 

 3.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติ t-test for Independent Samples และ t-test 
for Dependent Samples 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
วิธีการสอน คือ 

1. การสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
(รูปแบบที่ 3) 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 
 

ตัวแปรตาม 
คือ  

1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
2. ความสามารในการเขียนภาษาอังกฤษ      

เชิงสรางสรรค 
3. ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองดวยวิธีการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) และวิธีการสอนแบบเดิม ใชสูตร t-test for Independent 
Samples พบวานักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยที่นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 22.00 สูง
กวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 19.89 เปนไปตามสมมติฐาน 
  2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลังการทดลองดวย
วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) ใชสูตร t-test for Dependent Samples พบวานักเรียน
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลอง
นั้น มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 22.00 สูงกวากอนการทดลอง มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 18.40 เปนไปตามสมมติฐาน 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียน หลังการ
ทดลองดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) และวิธีการสอนแบบเดิม ใชสูตร t-test for 
Independent Samples พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 
3) และวิธีการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยท่ีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอน
แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 3) มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 14.54 สูงกวานักเรียนที่ไดรับวิธีการสอน
แบบเดิม มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 11.89 เปนไปตามสมมติฐาน 
  4. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคของนักเรียน กอนและหลัง
การทดลองดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) ใชสูตร t-test for Dependent Samples 
พบวานักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉล่ียในการทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคนักเรียนหลังการทดลองนั้น มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 14.09 ซ่ึงสูงกวากอนการทดลอง 
มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 10.40 เปนไปตามสมมติฐาน 
 5. การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองดวยวิธีการสอน
แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) และวิธีการสอนแบบเดิม ใชสูตร t-test for Independent Samples 
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) และวิธีการสอนแบบเดิม 
มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบท่ี3) มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 
77.69 สูงกวานักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบเดิม มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 67.11 เปนไปตามสมมติฐาน 
 6. การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการทดลองดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) ใชสูตร t-test for Dependent 
Sample พบวานักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลอง มีผล
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77.69 สูงกวากอนการทดลอง มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 57.49 เปนไปตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ การเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบมุง
ประสบการณ (รูปแบบท่ี 3) มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค และ
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวาวิธีการสอนแบบเดิมและนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประการณภาษา (รูปแบบที่ 3) มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค 
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เนื่องจากการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3 ) มุงเนนใหนักเรียนไดมีความสามารถทางภาษา ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน 
พรอมทั้งไดวิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานจากประสบการณเดิมของนักเรียน สงผลใหนักเรียนไดมีโอกาส
เพิ่มพูนทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ในบริบทตางๆ ที่มีอรรถลักษณที่หลากหลาย การสอนแบบมุงภาษาการณมี
ภาษาขอเดนตรงที่มีลักษณะผสมผสานระหวางทฤษฎีการสอนทั้งทางภาษาศาสตรและทางจิตวิทยา (เสาวลักษณ 
รัตนวิชช. 2536: 23) ซ่ึงแตละในข้ันตอนการสอนแบบมุงประสบการณ (รูปแบบท่ี 3) ท้ัง 6 ข้ันตอนนั้น มีการ
พัฒนาทักษะทางภาษาแกผูเรียนที่มีจุดมุงหมายแตกตางกัน แตจะพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเจตนาใหผูเรียนใช
ประสบการณจากการฝกทักษะทางภาษาในแตละขั้นมาใชจนครบวงจร (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2536: 32) ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพงศ พรหมนนท (2557:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอาน 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีไดรับการสอนโดย
แนวการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบท่ี 3 มีความสามารถทางการอาน การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรางสรรค หลังการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และในสวนของการจัดการเรียนการสอนแบบมุงประการณภาษานักเรียนก็ไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ได
ทํางานรวมกับเพื่อน ไดอภิปรายพูดคุยเสนอความคิดเห็นของตนเอง สงผลการมีคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
ความคิดสรางสรรค จนทําใหเกิดผลการการเขียนเชิงสรางสรรคที่มาจากนักเรียนเอง และไดทํากิจกรรมในการ
เสริมทักษะ กอใหเกิดความสุขและสนุกสนาน จึงทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา
การเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูผูสอนจะเปนผูควบคุมชั้นเรียน และดําเนินการสอน ใหความรูแกผูเรียน โดย
ผูเรียนเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งของผูสอนซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อได  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ครูผูสอนควรมีความรูและความเขาใจในการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 3) 
ในทุกข้ันตอน 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา(รูปแบบท่ี 3) นักเรียนควรมีความรูและ
ประสบการณในการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา(รูปแบบที่ 1) และการเรียนการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 2) มากอน เน่ืองจากการสอนแบบมุงประสบการณภาษา(รูปแบบที่ 3)  
 1.3 ครูควรมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ (การฟง พูด อานและเขียน) และ
มีความรูในเร่ืองตางรอบตัวเปนอยางดี เนื่องจากเมื่อนักเรียนเกิดปญหาครูจะไดใหคําแนะนําที่ดีและถูกตอง 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรนําการเรียนการสอนแบบมุงประสบการภาษา (รูปแบบที่ 3) ไปทดลองสอนกับผูเรียนในระดับ
อื่นๆ เชน ระดับประกาศนียบัตร หรืออุดมศึกษา เปนตน 
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 2.2 ควรนําการเรียนการสอนแบบมุงประสบการภาษา (รูปแบบที่ 3) ไปทดลองใชสอนในรายวิชาที่
เก่ียวของกับภาษา เชน วิชาภาษาไทย วิชาภาษาจีน และวิชาภาษาฝรั่งเศส เปนตน  
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การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงาน
ปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธกับการสอนแบบเดิม 
 
Comparison of the Listening skills of Grade Six Students Including Speaking Skills 
and Interest in Learning English through the Instruction and Task-Based 
Interactive Activities and the Traditional Approach. 
 
ผูวิจัย   กิรกมล  ฉายบัณดิษฐ 
   สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ)  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา  หวังภาษิต  
อาจารยที่ปรึกษารวม  รองศาตราจารย ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช  
   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนน
งานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธกับการสอนแบบเดิม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 2 ตําบลบางผ้ึง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 รวม 3 หองเรียน จํานวน 120 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559โรงเรียนราชประชานุเคราะห2จังหวัดกระบี่
จํานวน 80 คนโดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit)มาเปนจํานวน2 หองเรียน แลวจับสลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม(Random 
assignment)กลุมทดลองจํานวนนักเรียน 40 คนโดยไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ 
กลุมควบคุมจํานวนนักเรียน 40 คน โดยไดรับการสอนแบบเดิม ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ไดแก วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

1. วิธีการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ  2.วิธีการสอนแบบเดิม ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ไดแก 1.ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2.ความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก1.แผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติ
เชิงปฏิสัมพันธและแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิม 2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-
พูด ภาษาอังกฤษและแบบประเมินวัดความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ 3.แบบสอบถามความสนใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาในการสอนจริง 3 
สัปดาหสัปดาหละ19 คาบ รวม 57 คาบคาบละ 60 นาที ทั้งนี้ใชเวลาทดสอบกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองท้ังสองกลุม กลุมละ 2 คาบ รวม 61 คาบ โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูด เมื่อ
ดําเนินการทดลองครบตามจํานวนคาบแลว มีการวัดความสนใจโดยการใชแบบสอบถามวัดความสนใจในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษและเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหผลทางสถิติตอไป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก           
t-test for dependent samples และt-test for independent samples การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest –Posttest Design 
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ใชการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน โดย1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) การหา
ความแปรปรวนของคะแนนS2  

2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟง-พูด ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง(การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ) ใชสถิติ           
t-test for dependent samples 3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงพูด-ภาษาอังกฤษและความ
สนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางกลุมทดลอง(การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ) และ
กลุมควบคุม(การสอนแบบเดิม)โดยใชสถิติ t-test for independent samples 
ผลการวิจัย  

1. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสามารถในการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

2. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสามารถในการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ, การสอนแบบเดิม , ความสามารถในการฟง-

พูด-ภาษาอังกฤษ, ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 

Research This study aims to compare the English listening and speaking 
performance and interest in learning among grade six students at two schools: 
Ratprachanukrao (Elementary), Bangphueng district, Nuaeklong Zone, Krabi. Through 
cluster random sampling, one classroom was selected. The assigned students were placed 
into two groups, an experimental and a control group.The research instruments used in 
this study were 1) the instruction and task-based interactive activity lesson plan;                 
2) traditional English lesson plans; 3.) English listening and speaking tests, both pre and 
post tests and 4) questionnaires on their level of interest in English learning. The length of 
the experiment was sixty one periods of sixty minutes each. All of the data was statistically 
analyzed by a t-test for dependent samples and a t-test for independent samples
The research respondents The results of this study revealed the following: 

1. The listening and speaking ability and the interest in learning English of the 
experimental group after the experiment was significantly higher than that of the pre-
experimental level at a .05 level of confidence. 

2. The listening and speaking ability and the interest in learning English of the 
experimental group was significantly higher than the control group at a .05 level of confidence. 

Key Words : Task-Based Interactive Activities, Traditional Approach, Listening 
and speaking skill in English Interest in learning English
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บทนํา 
 ความเจริญทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคปจจุบันนั้นสงผลให ภาษาอังกฤษ
ซึ่งเปนเครื่องมือทางการสื่อสารมีความสําคัญและจําเปนตอการการดํารงชีพผูคนจึงตองปรับตัวใหสอดคลองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือคือ ภาษา เพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษนับได วา
เปนภาษากลางที่ใชกันอยางแพรหลายเพราะ1 ใน 3 ของประชากรโลกนั้นใชภาษาอังกฤษ สําหรับประเทศไทย
เองนั้นไดมีการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ 1 และไดมีการสงเสริมใหใชหลักสูตร
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน แตผลลัพธที่ไดนั้นก็ยังไมสามารถทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถดานภาษาอังกฤษเทาท่ีควร(Archive for the “ภาษาอังกฤษ” category. 2558: ออนไลน) ขอมูล
ในป พ.ศ.2557 ประเทศไทยไดมีการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่ดําเนินการ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) พบวาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน
เฉลี่ย 36.02 (สํานักขาวไทย. 2557: ออนไลน) ซึ่งคาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษนั้นต่ํามากป พ.ศ.2558 คะแนน
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 23.44 จะเห็นไดวา คะแนนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํามาตลอด ซ่ึงส่ิงเหลานี้สะทอนถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาอยางเรงดวน และจากขอมูล EF (English Proficiency index) ป 2558 เปดเผยขอมูลความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยูลําดับที่ 62 ของโลกซึ่งอยูในกลุมระดับต่ํา (ผลคะแนนโอเน็ต. 2559: ออนไลน)และ
ดวยอุปสรรคขอจํากัดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ครูยังคงใชภาษาไทยในการสอน เนนไวยากรณ การ
แปล ทองจํา ทําใหผูเรียนไมสามารถใชภาษาไดจริงประกอบกับจํานวนนักเรียนมีมากทําใหผูเรียนไมไดรับการ
ฝกฝนทักษะทางภาษาจึงเกิดความเบื่อหนายและขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (พิณทิพย ทวย
เจริญ.2539: 6) การสอนภาษาอังกฤษควรปรับวิธีการใหมซึ่งแตเดิมนั้นจะมุงเนนทักษะดานไวยากรณและการ
แปลเปนหลักควรพัฒนามาเปนการสอนเพื่อชวยในการแกไขปญหาดานทักษะทางการสื่อสาร ซึ่ง (Little wood. 
1983: 20-21 ) ใชกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interaction Activities) อาศัย
สถานการณในชีวิตประจําวันเปนตัวกลางในการสื่อสาร เพ่ือใหนักเรียนมีการแสดงออกทางภาษามากที่สุด 
โดยเฉพาะทักษะการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ 
  จากการที่ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ พบวา วิธีที่จะสงเสริมพัฒนาทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสงเสริมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจมีปฏิสัมพันธที่ดีในชั้นเรียนคือ การสอน
ดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติ โดยงานปฏิบัตินี้จะเปนเครื่องมือสี่อกลางที่สรางขึ้นเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
ผูเรียนจะไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง ผูเรียนจะไดทําชิ้นงาน (task)เพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรู ใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาและผูเรียนจะไดใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายเชื่อมโยงใกลเคียงกับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตจริงและมีการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธที่เก่ียวของกับกระบวนการทางสังคม ไวทสกอตสกี (Vygotsky. 
1978: unpage) กลาวไววา ในการเรียนรูภาษาท่ีสองผูเรียนตองไดใชภาษาเพื่อสื่อสารผานรูปกระบวนการทาง
สังคม เกิดการปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนขอมูลทั้งระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนด วยกันเพื่อใหเกิด
ความเขาใจ ริชารด (Richard :2001 ) นําเสนอรูปแบบกิจกรรมงานปฏิบัติและผูวิจัยไดคัดเลือกกิจกรรมงาน
ปฏิบัติเพื่อนํามาใชในงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตลอดจนสรางความสนใจให
เกิดขึ้นกับผูเรียนในชั้นเรียนดังนี้ งานปฏิบัติแบบปะติดปะตอขอมูล (Jigsaw task) กิจกรรมนี้ผูเรียนจะไดรับ
ขอมูลในภาพรวมและจากนั้นจะแยกขอมูลเปนสวนยอยๆ กิจกรรมจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือเมื่อทุกคนในกลุมนํา
ขอมูลในสวนที่ตนรับผิดชอบมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อใหงานนั้นมีขอมูลภาพรวมใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด 
งานปฏิบัติการลดชองวางของขอมูล (Information gap task) กิจกรรมนี้ผูเรียนจะตองแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันเพื่อเติมขอมูลในสวนที่หายไปใหเนื้อหาเกิดความสมบูรณ  งานปฏิบัติแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(Opinion Exchange task ) เปนกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆนํามา
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แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยผูเรียนไมจําเปนตองบรรลุขอตกลงรวมกัน แตจะเนนใหผูเรียนไดใชภาษามากที่สุด
ในการโตแยงแสดงความคิดเห็นและจากการศึกษาผลงานวิจัยของ ลัดดาวัลย อารัมพร (2547 ) บัญชา อยูยง 
(2551) นรมน แกวบุรี (2552) เรณู รื่นยุทธ (2553) และทองใบ ทองภูบาล(2553) ไดนําการสอนแบบเนน
กิจกรรมงานปฏิบัติไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและการพูด พบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองและมีความสนใจในการเรียนและทักษะทางสังคมที่ดีขึ้นจากการใชรูปแบบกิจกรรมปฏิสัมพันธ จาก
การศึกษางานวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําวิธีการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติมาปรับและทํา
การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธกับ
การสอนแบบเดิม เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง -พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 กอนและหลังเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติ
เชิงปฏิสัมพันธ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง -พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิง
ปฏิสัมพันธและการสอนแบบเดิม 

 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย  
การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธไดนําแนวคิดมาจากทฤษฎีการสอนแบบพึ่งตนเอง 

(Self access) การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative approach) แนวการสอนที่มุงเนนสถานการณ 
(Situated approach)และการสอนตามแนวธรรมชาติของแครชชัน (Krashen :1988) มาประยุกตใชในการวิจัย 
โดยผูเรียนจะไดใชภาษาจริงโดยเฉพาะการฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันใหการปฏิบัติ
ชิ้นงานนั้นสําเร็จและสรางความสนใจใหแกผูเรียนในชั้นเรียนมีบรรยากาศท่ีสนุกสนาน พรอมกับการเรียนรูสิ่ง
ใหมดวยการนําตนเอง พัฒนาตามศักยภาพในวิชาภาษาอังกฤษ ดังภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม  
   

 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธสูงขึ้นกวากอนเรียน  

2. ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาอังกฤษหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม  

การสอนภาษาอังกฤษ 
1. การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิง

ปฏิสัมพันธ 
2. การสอนแบบเดิม 
 

 
1. ความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ 
2. ความสนใจในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 
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วิธีการวิจัย ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

2 ตําบลบางผึ้ง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559             
รวม 3 หองเรียน จํานวน 120 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับคัดเลือกจากการจับ
สลาก 2 หองเรียนจํานวน 80คนโดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยสุมจากหองเรียนจํานวน 
3 หองเรียน จากนั้นใชการจับสลากเพื่อแบงนักเรียนเปน 2 หองเรียนโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) แลวจากนั้นจับสลากเพื่อจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random assignment)โดย               
กลุมทดลอง มีจํานวนนักเรียน 40 คน ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธและ กลุมควบคุม 
มีจํานวนนักเรียน 40 คน ไดรับการสอนแบบเดิม 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีการสอนภาษาอังกฤษ             
1.วิธีการสอน ดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ 2.วิธีการสอนแบบเดิม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 1.ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2. ความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดคัดเลือกเนื้อหาท่ีจากแบบเรียน “Say Hello 6”ของ นางกุศยา แสงเดช 
และคณะ สํานักพิมพแม็ค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศนํามาปรับ
ประยุกตและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนดวยกิจกรรมเนนงาน
ปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธจํานวน4 แผนและแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิมจํานวน4 แผน รวม 8 
แผนโดยมีรายละเอียดแตละหนวยการเรียนรูดังนี้ หนวยที่ 1 Personal identification (คาบที่1-14) หนวยที่ 2 
Healthy(คาบที่15-22)หนวยที่ 3 Shopping (คาบที่23-39)หนวยที่ 4 Food and drink (คาบที่40-57)ทั้งสอง
กลุมการทดลองใชเนื้อหาเดียวกัน และไดหาคาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษโดยมีคา
อัตราสวนความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item-objective Congruence: IOC)เทากับ 0.67 –1.00            
2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง -พูด ภาษาอังกฤษแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษจํานวน 15 ขอคือตอนที่ 1 เลือกรูปภาพและบรรยายตอบคําถาม 4ขอ 20 คะแนน ตอนที่ 2 การ
ฟงเรื่องThe lion and a beautiful girl จากครูและตอบคําถาม 10 ขอจากนั้นเรียงลําดับภาพจากการฟง (4 ขอ) 
คะแนนรวม 34 คะแนนและ แบบประเมินวัดความสามารถดานการฟง-พูด ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบไปดวย
เกณฑการประเมินการฟง พูด 4ดาน คือ ความคลองแคลวในการใชภาษา ความสื่อความหมาย ความถูกตองของ
ภาษา และการใชคําศัพทประเมินเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale)ระดับ 5 หมายความ
วา มีความสามารถในระดับ ดีมากระดับ 4 หมายความวา มีความสามารถในระดับ ดี ระดับ 3 หมายความวา มี
ความสามารถในระดับ ปานกลางคอนขางดี ระดับ 2 หมายความวา มีความสามารถในระดับ พอใชระดับ 1 
หมายความวา ควรปรับปรุง ที่มา ทองใบ ทองภูบาล (2553)ปรับจากเกณฑของฮีตัน(Heaton. 1997: 61-79) 
ออลเลอร (Oller. 1979: 320 -321) และ (อัจฉรา วงศโสธร. 2538: 8)และหาคาความสอดคลองจากการตรวจ
ของผูเชี่ยวชาญ 2 ทานดวยวิธีการสัมภาษณโดยใชสูตร RAI ของเบอรรี่ – สตอก โดยมีคาความสอดคลองในการ
ตรวจใหคะแนนเทากับ 0.87 และจากน้ันใชเทคนิควิเคราะห 27% กลุมสูง ต่ํา เพื่อหาคาความยากงาย (PE) และ
คาอํานาจจําแนก (D) จากสูตรของChung The Fanคัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษท่ีมีคาความยากงาย (PE) 0.21 - 0.73 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต (r) 0.20 - 0.59 นําไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางกอนนําไปใชจริงโดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของครอนบัค มีคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบที่ไดคือ 0.73 

 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



       ระดับ 
      คะแนน 
รายการ 
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

ความ
คลองแคลวใน
การใชภาษา 

ฟง พูดไดอยาง
คลองแคลวมี
ความกลา

แสดงออกมั่นใจ
ในการสื่อสาร 
พูดอยางเปน
ธรรมชาติ 

สําเนียงใกลเคียง
กับเจาของภาษา
มีการเนนเสียง

สูงต่ํา 

ฟง พูดได
คอนขาง

คลองแคลวมี
ความกลา 

พูดอยางเปน
ธรรมชาติ แม
สําเนียงจะไม
ใกลเคียงกับ

เจาของภาษาแต
สื่อสาร 

ความหมายไดดี
มีการเนนเสียง

สูงต่ํา 

ฟง พูดได
คอนขางชามี
ความติดขดั

เล็กนอยแตยังมี
ความมั่นใจใน

การพูด น้ําเสียง
ไมคอยเปน
ธรรมชาต ิ

มีการเนนเสียง
สูงต่ําบางเปน

บางคร้ัง 

ฟง พูดไดชา 
มีความตดิขัด

มาก 
แตยังพอมีความ
มั่นใจในการพูด 
น้ําเสียงไมเปน

ธรรมชาต ิ
ไมมีการเนน

เสียง 

ฟง พูด ไดชา
มากหรือฟงและ

พูดไมไดเลย 
ขาดความมั่นใจ
ในการพูด ไม
เปนธรรมชาต ิ

การสื่อ
ความหมาย 

สื่อความหมาย
ไดครบถวน 

ตอเนื่อง ชัดเจน
ตรงประเด็นกับ

เรื่องที่พูด 

สื่อความหมาย
ไดคอนขาง

ชัดเจน ตอเนื่อง
และตรงประเด็น 

กับเรื่องท่ีพูด 

สื่อความหมาย
ไดเขาใจเปน

สวนใหญ ยังพอ
มีความตอเนื่อง 

มีเพียงบาง
ประเด็นไมตรง
กับเนื้อเรื่อง 

สื่อความหมาย
สวนใหญไม

ชัดเจน ตองใช
ความพยายาม
ในการเขาใจ 
สื่อสารไมตรง

ประเด็นกับเรื่อง
ที่พูด 

ไมสามารถพูด
สื่อความหมาย

ใหเขาใจได 

 
ความถูกตอง
ของภาษา 

ใชโครงสรางทาง
ไวยากรณภาษา

ถูกตองตาม
หลักเกณฑ

ชัดเจนเหมาะสม 

ใชโครงสรางทาง
ไวยากรณภาษา

ถูกตองตาม
หลักเกณฑ

คอนขางชัดเจน
แตยังมี

ขอผิดพลาด
เล็กนอย
เหมาะสม 

ใชโครงสรางทาง
ไวยากรณภาษา

ถูกไดตาม
หลักเกณฑ

เรียงลําดับได
คอนขางดี 

ใชโครงสรางทาง
ไวยากรณภาษา
ไมชัดเจนแตยัง
สื่อความหมาย

ได 

ใชโครงสรางทาง
ไวยากรณภาษา

ไมถูกตอง
เรียงลําดับไดไม

ดีเทาท่ีควร 

การใชคําศัพท ใชคําศัพท 
สํานวนได

หลากหลาย
ชัดเจนถูกตอง

เหมาะสม 

ใชคําศัพท 
สํานวนคอนขาง
ชัดเจนถูกตอง

เหมาะสม 

ใชคําศัพท 
สํานวนบางคร้ัง
ผิดเล็กนอย แต

สวนใหญยัง
สื่อสารได

คอนขางชัดเจน
ถูกตอง 

ใชคําศัพท 
สํานวนจํากัด ไม
สอดคลองกับ
เรื่องที่พูดใช
โครงสรางผิด

บอยครั้ง 

ใชคําศัพท 
สํานวนผดิมาก
ไมสามารถสื่อ
ความหมายได 
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 3. แบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและซ่ึงขอความจะวัดความรูสึก ชอบ ไมชอบ 
ความพอใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)5 ระดับดัดแปลงจาก
วิธีการของลิเคิรทซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ระดับ 5 หมายความวา สนใจอยางมากที่สุด ระดับ 4 หมายความ
วา สนใจอยางมาก ดี ระดับ 3 หมายความวา สนใจในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายความวา สนใจเพียง
เล็กนอย ระดับ 1 หมายความวา ไมมีความสนใจ มีขอคําถามจํานวน45ขอและหาคาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญโดย
มีคาอัตราสวนความตรงเชิงเนื้อหา(Index of Item-objective Congruence: IOC)เทากับ 0.67 –1.00 และ
นําไปทดลองกอนนําไปใชจริงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 
 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง Randomized Control Group Pretest –Posttest Design  

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ER O1 X O2 

CR O1 - O2 
 

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง เม่ือ C แทนกลุมควบคุม (Control group) E แทนกลุมทดลอง 
(Experimental Group) R แทนการกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) X แทนการสอน
ดวยกิจกรรมดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ (the instruction using task- based interactive 
activities) - แทนการสอนแบบเดิม (traditional instructional approach) O1 แทนการสอบกอนเรียน 
(Pretest) O2 แทนการวัดผลหลังเรียน (Posttest) โดยผูวิจัยจัดปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียน
เก่ียวกับการเรียนการสอนจุดประสงคของการทํากิจกรรม บทบาทของผูเรียน และการประเมินผลการเรียนรูทํา
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน(Pre-testและPost-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยทําการทดลองทั้งสองกลุม 
ใชเวลาในการสอนจริง 3 สัปดาหสัปดาหละ 19 คาบ รวม 57 คาบ คาบละ 60 นาที ทั้งนี้ใชเวลาทดสอบกอน
การทดลองและหลังการทดลองทั้งสองกลุม กลุมละ 2 คาบ รวม 61 คาบ เม่ือดําเนินการทดลองครบตามจํานวน
คาบแลว มีการวัดความสนใจโดยการใชแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเก็บ
รวบรวมขอมูลวิเคราะหผลทางสถิติตอไป 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  
มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) การหาความแปรปรวนของคะแนนS2  
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟง-พูด ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง (การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ) ใชสถิติ            
t-test for dependent samples 

3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงพูด-ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษระหวางกลุมทดลอง (การสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ) และกลุมควบคุม            
(การสอนแบบเดิม) โดยใชสถิติ t-test for independent samples 
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ผลการวิจัย 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง -พูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง 

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสามารถในการ     
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง

การทดลอง 
 

ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุมทดลอง 

N x̄  SD t p 

กอนการทดลอง 40 3.11 0.29 6.26* .04 

หลังการทดลอง 40 3.92 0.67 
 

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสามารถในการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง -พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนระหวางนักเรียน             

กลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม 
 

ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
คะแนน

เต็ม 
หลังการทดลอง 

N x̄  SD t p 

กลุมทดลอง 34 40 27.42 2.79 4.45* .00 

กลุมควบคุม 34 40 24.60 1.74 
 

 

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสามารถในการ        
ฟง-พูดภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
คะแนน

เต็ม 
กลุมทดลอง 

N x̄  SD t p 

กอนการทดลอง 34 40 20.57 3.44 11.82* .04 
หลังการทดลอง 34 40 27.42 2.79 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 

 

ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
หลังการทดลอง 

N x̄  SD t p 

 กลุมทดลอง 40 3.92 0.67 2.82* 0.01 

 กลุมควบคุม 40 3.77 0.73 
 

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน มีความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล  
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียนมีความสามารถในการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เพราะการสอนแบบนี้สามารถนําไปใชสื่อสารไดจริงซ่ึงนักเรียนไมไดเรียนดวยวิธีนี้มากอน เม่ือ
นักเรียนมาเรียนการฝกการฟงพูดสอดคลองกับการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (Krashen: 1987)โดย
ผานกระบวนการรับรูและเรียนรูซึ่งเนนการสื่อสาร เมื่อฝกฝนสื่อสารบอยๆก็จะเกิดความคลองทางภาษาและรูสึก
สนุกสนาน แตหากครูไมสรางกิจกรรมพิเศษหองเรียนดานการสื่อสารก็จะขาดชีวิตชีวา (จรูญ วิรุฬหรัตน.            
การสอนภาษาอังกฤษ: 13-15) 2.นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธหลังเรียน     
มีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบเดิม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจาก การสอนดวยกิจกรรมเนนงาน
ปฏิบัติ ตอบสนองการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถวางแผนการเรียนเอง 
ผูสอนเปนแตเพียงผูอํานวยการเรียนรูเทานั้น (Dickinson. 1987)นักเรียนกลาแสดงออกผานการทําชิ้นงานจริง
และใชเปนสื่อกลางในการพัฒนาการฟง-พูดภาษาอังกฤษเกิดปฏิสัมพันธที่ดีในชั้นเรียน หองเรียนมีชีวิตชีวา 
นักเรียนจึงเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นในขณะที่การสอนแบบเดิมจะไมเนนทักษะการ          
ฟง-พูดภาษาอังกฤษและการเรียนแบบทองจําอาจสงผลใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ไมดีในการเรียน 
 

ขอเสนอแนะ  
 จากการสอนดวยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ใหกับครูผูสอน
เนื่องจากการเปนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและสามารถสรางสรรคงานใหเกิดความรวมมือระหวาง
ผูเรียนและผูสอนได ผูเรียนจะรูสึกถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสรางบรรยากาศที่ดีใชั้นเรียนใหเกิดขึ้นและ
กิจกรรมทักษะทางภาษาควรเนนใหผูเรียนไดภาษามากท่ีสุด โดยเฉพาะการฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียน
ฝกฝนจนเกิดความมั่นใจในและสามารถนําไปปรับประยุกตใชไดจริง  
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อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
 

บทคัดยอ 
การนิเทศการสอนของครูผูสอน ไดกําหนดแนวทางในการ จัดการศึกษา ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือ วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการ
แสวงหาความรูจากสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูตางๆ พรอมกับใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียนเพื่อนําขอมูล
เหลานั้นไปสรางสรรคความรูของตน การนิเทศการศึกษาจึงนับวามีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนา
การศึกษาท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาการศึกษาโดยตรง จึงควรตองมีการนิเทศภายในท่ีสามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือและรวมแกปญหาของ
ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของ สามารถสนองความตองการเพื่อ ใหเกิดขวัญและกําลังใจ โดยกระบวนการนิเทศ
จําเปนตองศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับความตองการการนิเทศของครู เพ่ือจะไดจัดการนิเทศตามความตองการของผูรับ
การนิเทศ ตามหลักสําคัญบางประการของการนิเทศการศึกษาคือใหสนองความตองการของครู  
 
คําสําคัญ : การนิเทศการสอน  
 
Abstract  

Teaching supervision of teachers that provided for education’s management is 

mainly set for ability of self development in every learners related to child center. Teachers 
and study providers must change their roles from teachers to be helpers to encourage and 
support learners, searching from medias, innovation learning resources. Moreover they must 
give exact information for students to adapt this information for their knowledge.

Therefore teaching supervision is the most important and needed for success of 
educational developers in their objectives and goals in school. 

However teaching supervision should be provided in school for advices. corporation. 

solutions and morale. The process of teaching supervision is firstly needed information of 
teacher’s desire so that teaching supervision can be properly provided by the need of teachers.

Key words : The Important for teachers supervision
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บทนํา 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สราง
เสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนน การเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากาลังคนใหเปน
ที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา
คนใหมีความเปนมนุษยและพัฒนามนุษยและการพัฒนาใหมนุษยสามารถรวมกันกับมนุษย อยูกับส่ิงแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นวาการศึกษามีความหมายคือเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตาง ๆ 
และเปนการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ซ่ึงทั้งสองมิติแหง
ความหมายนี้แยกกันไมได ตรงกันขามจะตองควบคูกันไปเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู แตมีความประพฤติ ทัศนคติ 
คานิยม และคุณธรรม ที่ไมถูกตองเหมาะสม ที่จะนําไปสูการใชความรูในทางท่ีไมทําประโยชนตอทั้งตนเองและ
สวนรวมได การศึกษานั้นเปนเร่ืองของทุกคน และไมใชในเวลาใดเวลาหนึ่ง แตเปนหนาที่ของทุกคน การศึกษานับวา
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การศึกษานับวาเปนปจจัยที่ 5 ของการดําเนินชีวิตของคนทุกคน การศึกษาคือการสรางคนใหมี
ความรู ความสามารถมีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนมีลักษณะนสิัยจติใจที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม 
จะเห็นไดวาการศึกษาคือปจจัยที่จะชวยแกปญหาทุก ๆ ดานของชีวิตและเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตในโลกท่ีมี
กระแสความเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตอง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจําเปนมากข้ึนดวย การศึกษาที่จะชวยใหทุก
คนมีชีวิตที่ดี มีความสุข การศึกษาขั้นพื้นฐานของสังคมสมัยนี้ตองเรียนกันอยางนอย 12 ป จึงจะเพียงพอกับความ
ตองการและความจําเปน ที่ จะยกระดับ คุ ณภาพชีวิต ให ดี ขึ้นพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบับแกไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติไววา มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน 
ซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังนั้นการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จะตองใชกระบวนการการนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพทั้งดานบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน การนิเทศ
การศึกษาจึงเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะมุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เพราะเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูใหเอื้อตอความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน การ
เปลี่ยนแปลงความรู เจตคติ ซึ่งเก่ียวกับอารมณความรูสึก และพฤติกรรมสวนบุคคล จุดมุงหมายของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา คือ มุงพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรูความสามารถในการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึงการเรียน
การสอนโดยปรับปรุงเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2547)ความสําคัญของการนิเทศชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในตนเองถาครูยังมีความสนใจเกี่ยว กับเรื่องตาง ๆ ใน
หองเรียน ครูก็จะ เปนบุคคลที่ทําหนาที่ไดสมบูรณแบบและจะมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกดาน สนับสนุนให
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ครูสามารถประเมินผลการทางานไดดวยตนเองครูสามารถมองเห็นดวยตนเองวาตนเองประสบผลสําเร็จในการสอน
ไดมากนอยเพียงใดชวยครูไดแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกันครูผูสอนแตละคนสามารถสังเกตการทํางานหรือ
การสอนของครูคนอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการสอนและรับเอา
วิธีการใหม ๆ จากครูคนอ่ืนไปทดลองใชรวมท้ังเรียนรูวิธีการชวยเหลือใหการสนับสนุนแกครูคนอื่น ๆ ดวยกระตุนครูให
มีการวางแผนจัดทํา จุดมุงหมายและแนวปฏิบัติไปพรอม ๆ กันครูแตละคน สามารถใหความชวยเหลือเพื่อนครูดวยกัน 
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาการสอนอยางกวาง ๆ ภายในโรงเรียน การวางแผนฝก หรือใหบริการการเสริมวิชาการการ
พัฒนาหลักสูตรและการกระตุน ใหครูผูสอนทํา งานวิจัยที่เกี่ยวกับชั้นเรียน รวมทั้งการมีสวนรวม ในการปฏิบัติงานของ
ครูกับกลุม และชี้ใหเห็นความสามารถในการควบคุมและจัดการความนาเชื่อถือและความเปนวิชาการ ของครูคนนั้นได
เปนอยางดี เปนกระบวนการที่ท าทายความสามารถของครูใหมีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะ ปฏิบัติงาน 
ครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งเปนผลมาจากผลการประเมิน ขอมูลเหลานี้จะสะทอนใหเห็นขอดีและขอเสีย ของ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางที่จะใชเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการ
ดังกลาว จะเปนวิธีการหนึ่งที่ทาทายและชวยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสูงขึ้นดวย (สุทธนู ศรีไสย. 2549) 
 
ความสําคัญ : ของการนิเทศการศึกษา 
 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา หรือปรับปรุงทางการศึกษาแกบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดํา เนินงานของตนไปไดดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใส ในการสํารวจ
ตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนําการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการท งานอยาง
ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนดังนี้ (อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 

1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการที่เก่ียวของกับการศึกษา 

2. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไมหยุดย้ัง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูก็เกิดขึ้น
ใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

3. การแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้นจําเปนตองไดรับการชี้แนะ
หรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไขปญหาหาไดสําเร็จลุลวง 

4. การศึกษาของประเทศเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการควบคุมดูแลดวยระบบ
การนิเทศการศึกษา 

5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน จํา เปนที่จะตองมีการนิเทศ เพื่อเปนการใหบริการแกครูที่มี
ความสามารถตาง ๆ กัน 

6. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครูจะไดรับการฝกฝนมา
อยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางานในสถานการณจริง 

7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
8. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอเนื่องจากการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมที่มีอยูเสมอจากความสําคัญขางตนทําใหเราตองมีการนิเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระจก ที่สะทอนการกระทํา
บุคลากรในสถานศึกษาวาทําไดดีมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่นๆหรือเทียบกับเกณฑแลวไดมาตรฐาน
หรือไม จึงไมควรมองขามการนิเทศหรือทําแบบขอไปทีเพราะการนิเทศที่ดีจะทําใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไป
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมตามความมุงหมายที่แทจริงของการนิเทศ 
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ความมุง หมายของการนิเทศการศึกษา 
ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาที่ สงัด อุทรานันท (2530) กลาวไวมีดังนี้ 

1. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท างานรวมกันกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากร ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 

2. การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษาตามเปาหมายสูงสุดอยูที่ผูเรียนซึ่งเปน
ผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุงหมาย
ที่จะ พัฒนางาน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 

3. การนิเทศการศึกษาเพ่ือสรางการประสานสัมพันธ หมายถึง การนิเทศการศึกษา เปนการสรางการ
ประสานสัมพันธ ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกัน รับผิดชอบรวมกันมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งไมใชเปนการทํางานภายใตการถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด 

4. การนิเทศการศึกษาเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุงใหกําลังใจแกครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนจุดมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญและกําลังใจ
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความต้ังใจทํางาน หากนิเทศไมไดสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลว การนิเทศ
การศึกษากย็อมประสบผลสําเร็จไดยาก 

เนื่องจากการนิเทศจะตองมีการปฏิสัมพันธกันระหวางผูนิเทศและผูถูกนิเทศจึงจําเปนตองพิจารณาบุคคลที่
จะทําการนิเทศอยางดีเพ่ือใหประสานสัมพันธระหวางบุคคลทั้ง 2ฝาย ซ่ึงปจจุบันเราทราบดีวาผูที่ทําการนิเทศการ
สอนไมจําเปนตองเปนศึกษานิเทศกเสมอไปบุคคลอื่นที่มีความรู ผูอํานวยการโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา หรือ
แมแตเพื่อนครูก็สามารถทําหนาที่นี้ได แตจะทําหนาที่ของการนิเทศไดครบถวนไมเทากัน จึงขอกลาวถึงหนาที่การ
นิเทศไวใหเปนแนวทางประกอบการพิจารณาในหัวขอถัดไป 
หนาที่ของศึกษานิเทศ 

หนาที่ของศึกษานิเทศมีผูกลาวไวหลายคน เชน แฮริส กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (2548) และคณะกรรมการคุรุสภา (2549) ดังรายละเอียดตอไปนี้  
แฮริส (Harris) ไดแบงหนาที่ของศึกษานิเทศกไว 5 ขอดังนี้ (อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 

1. หนาที่ทางการสอน (Teaching Function) เปนหนาที่หลัก ศึกษานิเทศกจะตองทํางานท่ีเกี่ยวกับการ
สอนโดยตรง นั่นคือชวยเหลือ แนะนํา เก่ียวกับวิธีการสอนที่ดีใหกับครู รวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลดวย 

2. หนาที่จัดบริการ (Special Service Function) เปนการชวยเหลือแนะนําเก่ียวกับการบริการใหแก
นักเรียนโดยตรง ไดแก หนวยสุขภาพพลานามัย การแนะแนว บริการจิตบําบัด และสันทนาการเปนตน 

3. หนาที่จัดอํานวยการ (Management Function) เปนการชวยเหลือในเรื่องการจัดดําเนินงานในดาน
ธุรการทั่วไป เก่ียวของกับคณะบุคคล เปนการเก่ียวพันโดยทางออมกับการเรียนการสอน 

4. หนาที่การนิเทศ (Supervision Function) เปนงานเก่ียวกับการนิเทศการติดตอประสานงานเปนงานท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับการเรียนการสอน ศึกษานิเทศกจะทํางานรวมกับครู 

5. หนาที่บริหารงานท่ัวไป (General Administration Function) เปนหนาที่เก่ียวกับงานบริหารใน
โรงเรียนทั่ว ๆ ไป ที่ศึกษานิเทศกจะชวยเหลือโรงเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของศึกษานิเทศก (2548) ไว
ดังนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

การศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

2. การศึกษาคนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทําเปนเอกสาร คูมือ และสื่อใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรใหครู
ไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3. การวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจทั่วไป 

4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปนขอมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและพัฒนา
งานทางวิชาการ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ดังนี้ ผูประกอบวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล, 2009,Online) 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษา 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ 
3. มุงมั่น พัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
5. พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
6. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ 
7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
9. รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
11. เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
12. สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณจากหนาที่ขางตนจะเปนแนวทางใหทั้งผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศเตรียมตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาเองถาจะทําการนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาก็
สามารถศึกษาจากหนาที่ที่ศึกษานิเทศตองกระทําได แตควรอยูในหลักเกณฑของการนิเทศที่ถูกตองดวย 
หลักสําคัญ ของการนิเทศการศึกษา 

หลักการนิเทศนี้มีผูกําหนดไวหลายคนแตกตางกัน โดยจะยกตัวอยางหลักการของตางประเทศ และ
หลักการในประเทศใหเปนแนวทางในการพิจารณาดังนี้  บริกส และจัสทแมน (Briggs and Justman) ไดเสนอ
หลักการนิเทศสําหรับไวดังนี้ (อัญชลีธรรมะวิธีกุล2009,Online) 
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1. การนิเทศการศึกษาตองเปนประชาธิปไตย 
2. การนิเทศการศึกษาจะตองเปนการสงเสริม และการสรางสรรค 
3. การนิเทศการศึกษาควรจะตองอาศัยความรวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวาท่ีจะแบงผูนิเทศออกเปน

รายบุคคล 
4. การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวาจะเปนความสัมพันธสวนบุคคล 
5. การนิเทศการศึกษา จะตองคํานึงถึงความถนัดของแตละบุคคล 
6. จุดมุงหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางชวยใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถตามความมุง

หมายของการศึกษา 
7. การนิเทศการศึกษาจะตองเก่ียวของอยูกับการสงเสริมความรูสึกอบอุนใหแกครู และการสรางมนุษย

สัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ 
8. การนิเทศการศึกษาควรเร่ิม ตนจากสภาพการณปจจุบันที่ประสบอยู 
9. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมความกาวหนา และความพยายามของครูใหสูงขึ้น 
10. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และขอคิดเห็นของครูให

ถูกตอง 
11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอยางเปนพิธีการมาก ๆ 
12. การนิเทศการศึกษาควรใชเครื่องมือ และกลวิธีงาย ๆ 
13. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบนหลักการและเหตุผล 
14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุงหมายที่แนนอน และสามารถประเมินผลไดดวยตนเอง 
วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ ไดเสนอแนะหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษาไวดังนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล , 

2009,Online) 
1. หาทางใหครูรูจักชวยและพ่ึงตัวเอง ไมใชคอยจะอาศัยและหวังพึ่งศึกษานิเทศกหรือคนอ่ืนตลอดเวลา 
2. ชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถที่จะวิเคราะหและแยกแยะปญหาตาง ๆดวยตนเองได 
3. ตองทราบความตองการของครูแลววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความตองการนั้น ๆ 
4. ศึกษาปญหาตาง ๆ ของครูและทําความเขาใจกับปญหานั้น ๆ แลวพิจารณาหาทางชวยแกไข 
5. ชักจูงใหแยกแยะและวิเคราะหปญหารวมกัน 
6. การแกไขเกี่ยวกับการเรียนการสอนควรเปดโอกาสลงมือกระทําเองใหมากที่สุด 
7. รบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ของครูมาพิจารณารวมกัน 
8. ชวยจัดหาแหลงวิทยากรอุปกรณการสอนตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ใหแกครู 
9. ชวยจัดหาเอกสาร หนังสือ และตําราตาง ๆ ใหแกครู 
10. ชวยใหครูรูจักจัดหาหรือจัดทําวัสดุอุปกรณการสอนที่ขาดแคลนดวยตนเอง โดยใชวัสดุในทองถิ่นที่มีอยู 
11. หาทางใหสถานศึกษา ชุมนุมชน และหนวยงานท่ีใกลเคียง มีความสัมพันธกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
12. ตองยอมรับนับถือบุคลากรที่รวมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงใหเขาเห็นวาเขามีความสําคัญใน

สถานศึกษานั้น ๆ ดวย 
13. ชวยใหครูไดแถลงกิจกรรม และผลงานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนทราบโดยสมํ่าเสมอ 
14. ตองทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาในสวนที่เปนหนาที่และความรับผิดชอบของกันและกัน 
15. ชวยประสานงานระหวางสถานศึกษากับองคการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
16. รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนมาทําการวิเคราะหและวิจัย 
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17. ทําเขาใจเก่ียวกับเรื่องราวตาง ๆ ของการศึกษาอยางแจมแจง เพ่ือจะไดใหบรรลุเปาหมายดังกลาวเปน
แนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษารวมมือรวมใจกันในการจัดทําสถานศึกษาของตนเอง
ดูดีมีประสิทธิภาพ พรอมรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกและบุคคลอ่ืนที่มีสวนรวมในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ผูปกครองนักเรียน หรือคนในชุมชน 
ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
นิเทศการศึกษา อาจแบงออกตามวิธีปฏิบัติงานเปน 4 ประเภท(อัญชลีธรรมะวิธีกุล,,Online) 

1. การนิเทศเพ่ือการแกไข (Correction) เปนการนิเทศที่เกิดจากการพบขอผิดพลาดและบกพรองก็ให
หาทางชวยแกไขโดยวิธีการตาง  

2. การนิเทศเพ่ือปองกัน (Preventive) เปนการนิเทศที่พยายามหาวิธีการตาง ๆ มาดํา เนินงานเพ่ือปองกัน
ปญหาตาง ๆ  

3. การนิเทศเพ่ือกอ (Construction) เปนการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระทําในทางท่ีเหมาะสม
เพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต เชน การใชระเบียบวิธีสอนที่ดีเปนประจํา ชวยใหกําลังใจชวยกระตุนใหครูทํางาน
ดวยความกระฉับกระเฉง 

4. การนิเทศเพื่อการสรางสรรค (Creation) เปนการนิเทศที่พยายามจะคิดสรางสรรคในสิ่งใหม ๆ ใหเกิดมี
ขึ้นในโรงเรียนการนิเทศทั้ง 4 ประเภทจะชวยทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพอกีทั้งยังปองกันไมใหเกิดปญหาตางๆ ไม
วาจะเปนปญหาทางผูปกครองนักเรียน ปญหาในชุมชนเพียงแตผูบริหารและบุคลากรทุกคนรับฟงและชวยการ
แกปญหาตองเหมาะสม 
กระบวนการนิเทศการศึกษา 

กระบวนการนิเทศการศึกษา (อัญชลีธรรมะวิธีกุล, 2009,Online) หมายถึงการดําเนินการในการนิเทศให
ไดรับความสําเร็จ ซึ่งแฮริส (Harris) ไดกําหนดขั้นตอนของนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนาการกําหนดตารางงาน 
การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 

2. ข้ันการจัดโครงการ (Organizing) ไดแก การต้ังเกณฑมาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและ
วัสดุอุปกรณ ความสัมพันธแตละขั้น การมอบหมายงาน การกระจายอํานาจตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และ
การพัฒนานโยบาย 

3. ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ไดแก การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การจูงใจใหมีกําลังใจคิด
ริเริ่มอะไรใหม ๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุน สงเสริมกําลังใจ การแนะนําใหม ๆ 
และใหความสะดวกในการทํางาน 

4. ข้ันการควบคุม (Controlling) ไดแก การส่ังการ การใหรางวัล การลงโทษ การใหการตําหนิ การไลออก 
และการบังคับใหกระทํา ตาม 

5. ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่
สําคัญคือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด และวัดผลดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มีความ
เที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยดวยขัน้ตอนขางตนเปนกระบวนการที่จะนําความสําเร็จในการปรับปรุงการศึกษา 
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สรุป 
ความตองการการนิเทศการสอนของครูผูสอนโรงเรียนบานขี้เหล็กโนนจาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ไดสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก 
และจากการซัก ถาม จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานสื่อการ
เรียนสอน 4) ดานการวัดผลประเมินผล 5) ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอ น ในแตละดานปรากฏผล ดังนี้ 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร ความตองการของครูผูสอน ใหนําผลการประเมินหรือการวิจัย มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร แนะนําเอกสารการวิจัยมาใชในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย หรือการประเมินผลการใช หลักสูตร 
แนะนําใหครูเลือกเนื้อหาสาระการ เรียนรูใหเหมาะสมกับหลักสูตรเชิญวิทยากรมาใหความรูดานหลักสูตร มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหหลักสูตร การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร และคูมือ เชน ชุดการสอน บันทึกการ
สอ น และประชุมอบรมเพื่อสงเสริมเขาใจ เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหเหมาะสมกบสภาพสังคมและ
ทองถิ่น 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ความตองการของครูผูสอนคือ การทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ และภูมิปญญาทองถ่ิน การใหความรูเกี่ยวกับการวาง
แผนการสอนตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู และการใชเทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน ความตองการของครูอยากใหมี การอบรมใหความรูเรื่องการผลิตส่ือการเรียน
การสอน การจัดศูนยบริการสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยางมีระบบ จัดใหมีการศึกษาดูงานเก่ียวกับส่ือวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน การใหครูประเมินและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการใชสื่อวัสดุปรับปรุงแกไขและ การนําวัสดุ
ในทองถ่ินมาผลิตสื่อการสอน  

4. ดานการวัดผลประเมินผล ความตองการของครู อยากใหมีการสรางเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน หลักการและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง การวางแผนการประเมินผลควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดทํา
คุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลดวยตนเอง  

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการ สอน ใหโรงเรียนจัดบริการใหความรูการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการ
วัดผลประเมินผลชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดมอบรางวัล แกครูที่มี
ผลงานดีเดนในแตละกลุมสาระ จัดใหมีการไดรับขวัญ ,กําลังใจ และจัดสวัสดิการใหบุคลากรในโรงเรียน จัดใหมีการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการทุกสัปดาห/เดือน และการสงบุคลากรเขารวมประชุมอบรมเชิ งปฏิบัติการในและนอก
สถานท่ี 
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

 
The Relationship between Leadership Traits and School Administration in the 
Qualified Education Development Network of Sansalee Sriwiang of Wiang Pa Pao, 
Chiang Rai
 
ผูวิจัย    จักรภพ  ทองสุวรรณ 
   สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท  
 ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย               
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันส
ลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 300 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 168 
คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (คําถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา) มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 และแบบสอบถามตอนที่ 3 (คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา) มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.87 ตามลําดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ภาวะผูนําทางจริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางการสอนกับ
ภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลง ท้ัง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.97 ภาวะผูนําทางดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ภาวะผูนําการ
มีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ตามลําดับ 

2. การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสัน สลีศรี
เวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวา การบริหารจัด
การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และการบริหารจัดการ
สถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 รองลงมา คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
การบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 การบริหารจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป        
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากั บการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.197 ถึง 0.880 จึงมีความสัมพันธกันในทางบวก 

 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, คุณลักษณะภาวะผูนํา, การบริหารจัดการสถานศึกษา  

 
Abstract

The study on “The Relationship between Leadership Traits and School 

Administration in Sansalee Sriwiang Qualified Educational Development Network 
Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai” had the objectives to study the leadership 

traits of the school administrators of Sansalee Sriwiang Qualified Educational 
Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai, 2) to examine the 
level of school administration of the administrators of Sansalee Sriwiang Qualified 
Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District,  

Chiang Rai, 3) to explore the relationship between leadership traits and school 
administrators in Sansalee Sriwiang Qualified Educational Development Network Center 
in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai. The population were administrators and teachers 
of schools in the Sansalee Sriwiang Qualified Educational Development Network Center 
in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai. The sample size was 168 persons. The instrument 
used for data collection was the questionnaire (questions about the leadership traits of 
school administrators) and the reliability was 0.89. Part 3 was about school 
administration with the reliability of 0.87. The statistics used for data analysis were 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson's Correlation Coefficient. 
The results showed that; 

1. Leadership traits of school Administrators in Sansalee Sriwiang Qualified 
Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai were 
rated Very high with the mean of 3.93. The leadership traits of the administrators 
Sansalee Sriwiang Qualified Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao 
District, Chiang Rai; the highest mean was ethical leadership. The mean level was 3.98, 
followed by the leader in teaching with the change leadership in both aspects. The mean 
was 3.97. As leadership in management, it had the mean at 3.96. Leadership needed to 
solve the problem had the mean of 3.84 and the lowest mean was leadership participation 
with the mean of 3.83. 

2. The Management of Educational Institutions of School Administrators in the 
Sansalee Sriwiang Qualified Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao 
District, Chiang Rai as a whole, the respondents commented that The opinions on 
educational administration of school administrators were at a high level with the mean of 
3.69. The management of the institution as the management of personnel had the mean of 
3.75, followed by the management of the school budget administration with the mean of 
3.73. The academic administration as the academic administration had the mean score of 
3.71 and the lowest mean was the management of the general education administration 
with the mean at 3.69, respectively 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



3. The relationship between leadership traits of school administrators and school 
administrators management of educational administrators in the Sansalee Sriwiang 
Qualified Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang 
Rai had the values between -0.197 to 0.880; therefore; they are positively correlated. 

Keyword : Leadership traits, school administration, school administrators.
 

บทนํา 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตองเปนผูที่คอย

สงเสริม กระตุนใหการบริหารงานในบทบาทหนาที่ของผูบริหารประสบผลสําเร็จ และตองเปนผูกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551 : 32) 
ที่กลาววาการพัฒนาการศึกษาที่ผานมาไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากความกาวหนาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน และความซับซอนของการแขงขันในปจจุบัน กอใหเกิดความไมแนนอนและ
ความไมมั่นคงตอองคกรโดยเฉพาะผูบริหารที่ไมยอมเปล่ียนแปลงตนเอง และเปลี่ยนแปลงองคกรใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดังกลาว ผูบริหารในจึงตองพยายามแกไขปญหาและพัฒนาหนวยงาน
เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และแสวงหาโอกาสในอนาคตโดยพยายามพัฒนาองคกรในทุก ๆ มิติ 
ในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่การบริหารและจัดการการศึกษาของรัฐ การบริหารและ
จัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน และในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม ไดแก 1) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  2) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรมและมีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูที่มีความสําคัญ ในอันที่จะบริหารจัดการศึกษาอันเปน
พื้นฐานแกคนสวนใหญของประเทศ จึงควรมีภาวะผูนําหรือสรางภาวะผูนําใหบังเกิดขึ้นเพื่อนําพาบุคลากรใน
สถานศึกษาใหพรอมที่จะดําเนินงานการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายและการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพในการศึกษาภาวะผูนําที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคกรนั้น
เปนผลมาจากการศึกษาภาวะผูนําหรือพฤติกรรมผูนําจากอดีตจนทําใหเกิดทฤษฏีภาวะผูนําข้ึนมาหลายทฤษฏีใน
บรรดาทฤษฏีภาวะผูนํา ตาง ๆ ลวนมีจุดเนนที่แตกตางกัน แนวคิดจากนักวิชาการทางดานการศึกษาหลายทานท่ี
ไดเสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับภาวะผูนําสําหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา ควรมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
(Transformational Leadership) (Sergiovanni, 2001 : 125) ซ่ึงเปนแนวคิดที่พยายามชี้ใหเห็นวาผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพจะมีลักษณะเปนผูนําที่มองการณไกลมีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานการเปลี่ยนแปลง สามารถโนม
นาวจิตใจลูกนอง ซึ่งผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนการเปลี่ยนสภาพของบุคคลและระบบท่ีดีขึ้น 

ในยุคปจจุบันปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงตองมีทั้งศาสตรและ 
ศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนําหลักของโรงเรียนตองรูจักวิธีที่จะดึงคนเขามารวมทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ผูนํา
จึงตองมีลักษณะดังนี้ คือ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศน คือ สามารถกําหนดหรือสรางภาพความสําเร็จขององคกรใน
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อนาคตสามารถสื่อความหมายของวิสัยทัศนใหผูรวมงานเขาใจในองคกร โดยตองโนมนาวใหทุกคนในองคกรหรือ
สถานศึกษายอมรับวิสัยทัศน หรือภาพความสําเร็จนั้น เกิดจากความคิดของทุกคนมิใชเกิดจากผูนําหรือผูบริหาร
การศึกษาแตเพียงฝายเดียวแตจะตองเกิดจากทุกฝายในโรงเรียนที่มีภาระผูกพันและตองมีความมุงมั่น คือ ตอง
ไมยอทอตออุปสรรคท่ีจะขัดขวางตอความพยายามหรือตอการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่
กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: 9) สอดคลองกับแนวคิดของ วิลาวัณย คัดเชียง
แสน (2553 : ออนไลน) ที่สรุปวาผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรู ความสามารถใน
การบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัยกับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษย
สัมพันธเปนที่ยอมรับ ของผูเกี่ยวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียน
ทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ นักพัฒนา นัก
แกปญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการทูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดพูดถึงภารกิจของการศึกษาและ
ผูจัดการศึกษาวาการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือ 1) การเปนคนดี 2) การเปนคนเกง 3) การ
เปนคนมีความสุขนั้นจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพการศึกษา จึงเปนเรื่องที่ต องรวมมือ
กันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เปนหนึ่งองคประกอบของประสิทธิผลการจัดการ
สถานศึกษาตามความมุงหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนั้นถาสถานศึกษาใดสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาได สถานศึกษานั้นยอมมีประสิทธิผลในการจัดการ
สถานศึกษา โดยองคประกอบท่ีสองของการจัดการสถานศึกษา คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูถือเปน
เร่ืองที่มีความสําคัญอีกเร่ืองทั้งเฉพาะตัวบุคคล กลุม และองคกรการเขารวมอยูในองคกรน้ัน ระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลตองอยูในระดับดี องคกรจึงจะประสบความสําเร็จ (George and Jones, 
2002 : 123 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544 : 126)  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมลาว อําเภอพาน อําเภอปาแดด จํานวน 5 ตําบล 
อําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา โดยไดแบงศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการบริหาร
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็ง
ใหกับกลุมเครือขายโรงเรียนในการบริหารแบบมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ออกเปน 13 ศูนย
เครือขาย ประกอบไปดวย ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอแมลาว ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพานอุดร ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปาหุงพานสันติ ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพานบูรพา ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอปาแดด ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลแมสรวย ตําบลปาแดด ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตําบลแมพริก ตําบลศรีถอย ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตําบลเจดียหลวง ตําบล
ทากอ ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตําบลหวยไคร - ตําบลวาวี ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี และศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมขะจานเจดียใหม ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง มีโรงเรียนในศูนย
เครือขาย 12 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนชุมชนบานกู (ปาเปาประชานุเคราะห) โรงเรียนบานหนองยาว 
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา โรงเรียนบานแมปูนหลวง โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา โรงเรียนทุงหาราษฏรสามัคคี
วิทยา โรงเรียนบานโปงนก โรงเรียนบานสันสลี โรงเรียนบานโปงเหนือ โรงเรียนบานปางมะขามปอม โรงเรียน
บานแมตะละ และโรงเรียนบานเดนศาลา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 : ออนไลน) 
การบริหารจัดการโรงเรียนสวนใหญประสบปญหาคลายกัน คือ ดานบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดาน
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ความพรอมทางปจจัย และดานการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนภายใตขอจํากัดและสภาพปญหาดังกลาว 
ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จึงไดกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

จากความสําคัญและสภาพของปญหาขางตน หากผูบริหารมีคุณลักษณะภาวะผูนําที่ดีซึ่งหมายถึง
ผูบริหารมีความรู มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่น และมีทักษะในการบริหาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ฉะนั้นประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเปนผลมาจากการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยในฐานะท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาการบริหาร
การศึกษาจึงมีความสนใจคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของไลดวูดและดุก (Leith 
wood and Duke, 2004 : 136 - 137 อางถึงในสมหวัง อาลัยญาติ, 2551 : 15 - 16) ประกอบดวย 1) ภาวะ
ผูนําทางการสอน 2) ภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 3) ภาวะผูนําทางจริยธรรม 4) ภาวะผูนําการมีสวนรวม 5) 
ภาวะผูนําทางดานการจัดการ 6) ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหาตัวแปรใดจะมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสันสลีศรีเวียง ซึ่งผลจาก
การวิจัยจะไดแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร และการนําขอสนเทศไปใชพัฒนา ปรับปรุง
การบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเพื่อคุณภาพการศึกษาของชุมชนและ
ประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มี
วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีผูนําของไลดวูดและดุก (Leith wood and Duke, 2004 : 136 

- 137 อางถึงในสมหวัง อาลัยญาติ, 2551 : 15 - 16) ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําทางการสอน 2) ภาวะผูนําแหง
การเปล่ียนแปลง 3) ภาวะผูนําทางจริยธรรม 4) ภาวะผูนําการมีสวนรวม 5) ภาวะผูนําทางดานการจัดการ               
6) ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา มาเปนกรอบแนวคิดดานตัวแปรอิสระ และนําแนวคิดดานการบริหารและการ
จัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงแบงขอบขายงานบริหารสถานศึกษา ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553 : 14) 
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         ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา เปนลักษณะมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรท 
(Likert Scale อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 163) 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผลและรวมรวมจัดกลุมเพื่อนําเสนอเชิงพรรณนาแบบวิเคราะหควบคูกัน ส ถิติที่ ใช ในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก แจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.1 และเปนเพศชาย รอยละ 36.9 ใหญ มี

อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 44.1 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 20.8 มีอายุระหวาง 21-30 ป 
รอยละ 19.0 0 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 16.1 ตามลําดับ มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 
65.5 รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 34.5 มีตําแหนงหนาที่ครูผูสอน รอยละ 93.5 ผูบริหาร
สถานศึกษา รอยละ 6.5 มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 36.3 รองลงมามีประสบการณการ
ทํางาน 5-10 ป รอยละ 31.6 มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป รอยละ 8.3 มีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 15 ป รอยละ 23.8  

 
 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ  
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผูนาํทางการสอน 
2. ภาวะผูนาํแหงการเปล่ียนแปลง 
3. ภาวะผูนาํทางจริยธรรม 
4. ภาวะผูนาํการมีสวนรวม 
5. ภาวะผูนาํทางดานการจัดการ 
6. ภาวะผูนาํที่ตองการแกปญหา 
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การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางซึ่งพบวา 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียงอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 
N = 168 

X  S.D. 
ระดับการมี
ภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําทางการสอน 3.97 0.74 มาก 
ภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 3.97 0.77 มาก 
ภาวะผูนําทางจริยธรรม 3.98 0.74 มาก 
ภาวะผูนําการมีสวนรวม 3.83 0.77 มาก 
ภาวะผูนําทางดานการจัดการ 3.96 0.73 มาก 
ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา 3.84 0.79 มาก 

สรุป 3.93 0.76 มาก 

จากตารางพบวาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลี
ศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และคุณลักษณะภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง อํา เภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ภาวะผูนําทางจริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางการสอน
กับภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลง ทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.97 ภาวะผูนําทางดานการจัดการ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.96 ภาวะผูนําท่ีตองการแกปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาวะ
ผูนําการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
N = 168 

X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

ดานการบริหารงานวิชาการ 3.69 0.75 มาก 
ดานการบริหารงานงบประมาณ 3.73 0.77 มาก 
ดานการบริหารงานบุคคล 3.75 0.76 มาก 
ดานการบริหารงานท่ัวไป 3.61 0.75 มาก 

สรุป 3.69 0.76 มาก 

จากตารางพบวาการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนา
การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็น
วา การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และ
การบริหารจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 รองลงมา คือ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาดานการบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 การบริหารจัดการสถานศึกษาดานการ
บริหารงานวิชาการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาดานการ
บริหารงานท่ัวไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงคาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ตัว
แปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 

X1 1          

X2 0.577** 1         

X3 0.505** 0.526** 1        

X4 0.327** 0.370** 0.469** 1       

X5 0.492** 0.514** 0.559** 0.372** 1      

X6 0.418** 0.477** 0.426** 0.374** 0.478** 1     

Y1 -0.047 -0.095 -0.108 -0.038 -0.066 -0.095 1    

Y2 -0.029 -0.082 -0.055 0.018 0.035 -0.048 0.748** 1   

Y3 0.006 -0.102 -0.052 0.040 0.053 -0.028 0.751** 0.880** 1  

Y4 -0.040 -0.058 0.067 -0.140 -0.044 -0.110 -0.186* -0.197* -0.182* 1 

จากตารางพบวาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.197 ถึง 0.880 จึงมีความสัมพันธกันในทางบวก 

 

อภิปรายผล 
ผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมายถึง บุคลากร

วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาแตละแหงของทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะดําเนินการ
ไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษานั้น  ตองอางอิงหลักการของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา (2542: 4) คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงที่เนนวา ผูนํา ตองเปนผูที่มีจริยธรรมมีความสามารถในการกระตุนใหผู
ตามมีความศรัทธา ใหความไววางใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตน ผูนําและผูตามตางยกระดับคุณธรรมซ่ึงกันและกัน จึงอาจอาจจะสรุปวาองคประกอบของภาวะผูนําแบบการ
เปลี่ยนแปลงมีหลายดานซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบภาวะผูนําแบบการเปล่ียนแปลงของ แบสส และอโวลิโอ 
(ประเสริฐ สมพงษธรรม, 2537 : 61) คือ ดานการสรางบารมี ดานการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดาน
การกระตุนการใชปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูที่มีความสําคัญ 
ในอันที่จะบริหารจัดการศึกษาอันเปนพ้ืนฐานแกคนสวนใหญของประเทศ จึงควรมีภาวะผูนําหรือสรางภาวะผูนํา
ใหบังเกิดข้ึนเพื่อนําพาบุคลากรในสถานศึกษาใหพรอมที่จะดําเนินงานการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายและ
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  
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การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษาสันสลีศรีเวียง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในยุค
ปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาให
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับ ของผูเกี่ยวของ และมีความเปน
ประชาธิปไตย เพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และ
คุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางแทจริง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในยุค
ปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ นักพัฒนา นักแกปญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต 
นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรจะเพิ่มการเปนผูนําทางการสอนเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะการมีทักษะและ

ความสามารถในการนิเทศเก่ียวกับงานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจะเปนผูนําแหงการเปล่ียนเพิ่มขึ้นโดยการสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรใน

โรงเรียน 
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําทางจริยธรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและเปนผูนําทางจริยธรรมใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา 
4. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําการมีสวนรวมในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน 
5. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําทางดานการจัดการโดยเฉพาะเร่ืองการเลือกใชอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมเพื่อเปนตัวอยางที่ดีและเพื่อความยุติธรรมในการทํางาน 
6. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําที่ตองการแกปญหาโดยใชเหตุผลและเงื่อนไขของผูรวมงานเปน

หลักพิจารณาแกปญหาและการทํางาน 
7. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาดานการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องมีสวน

รวมในการวางแผน ใหคําปรึกษาเสนอแนวทางในการบริหารและจัดการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

8. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารการดานงบประมาณของสถานศึกษาใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา 

9. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการการบริหารจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคลสถานศึกษา
โดยมีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง คน ใหเหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา 

10. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไป โดยสถานศึกษาตองมีการวางแผน และ
ออกแบบระบบงานธุรการตามขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางหรือกลยุทธการบริหารจัดการดานการศึกษาในยุคการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับ
การสอนแบบเดิม 
 
COMPARISON OF THE LISTENING AND SPEAKING PERFORMANCE AND 
INTEREST IN ENGLISH LEARNING THROUGH INSTRUCTION BASED ON 
MULTIPLE INTELLIGENCE ACTIVITIES AND TRADITIONAL TEACHING 
METHODS 
 
ผูวิจัย    ฉัตรวดี  ศิริอนันต 
   สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยที่ปรึกษา    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  จันทรเสม 
อาจารยที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช 
    ภาควิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง -พูดและความสนใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุ
ปญญากับการสอนแบบเดิม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2             
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนแมพระฟาติมา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน โดยสุม
หองเรียน (Random Assignment) เพื่อแบงนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญา แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเดิม แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for dependent samples และ t-test for independent samples ผลการวิจัย
พบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา           
มีความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเดิมมีความสามารถในการฟง-พูดและความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีความสามารถในการ        
ฟง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีความสนใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ การสอนโดยการใช 
 ทฤษฎีพหุปญญา การสอนแบบเดิม  
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Abstract  
 This study aims to compare the English Listening and Speaking performance and 
interest in learning among grade eight students at Maepra Fatima School in the Dindang 
District of Bangkok. The population of the sample group was assigned into two groups. The 
experimental and control groups were selected by random assignment. The research 
instrument used in this study were the Instruction of English Listening and Speaking based 
on Multiple Intelligence Activities lesson plans, Traditional English lesson plans, English 
Listening and Speaking interview test, and a questionnaire on interest in English learning. 
The data were statistically analyzed by t-test for the dependent samples and a t-test for the 
independent samples. The results of this study revealed the following: 1) The English 
listening and speaking performance and the interest in learning English of the experimental 
group after the experiment was significantly higher than that of the pre-experiment at a level 
of .05 2) The English listening and speaking performance and the interest in learning English 
of the control group after the experiment was significantly higher than that of the pre-
experiment at a level of .05 3) The English listening and speaking performance of the 
experimental group was significantly higher than the control group at a level of .05 4) The 
interest in learning English of the experimental group was significantly higher than the 
control group at a level of .05

Key Words : the English Listening and Speaking performance, interest in English 
learning, instruction based on multiple intelligence activities, traditional 
teaching methods

 

บทนํา 
 ภาษาอังกฤษ เปนภาษาท่ีสําคัญในฐานะเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารของคนทั้งโลก การจัดใหมีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษมีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถส่ือสารกับ ชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง
เหมาะสม รวมถึงการเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาในแตละภาษา ใชเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษา เปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1) สําหรับในประเทศไทย มีการกําหนดให
ผูเรียน เรียนภาษาอังกฤษต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และมีการสนับสนุนใหคนไทยมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษอยูเสมอ  
 การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตั้งแตปพุทธศักราช 2551 พบวาแมเด็กไทยจะไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาเปนเวลานานตามที่หลักสูตรการศึกษา
กําหนดไว แตผลการทดสอบแหงชาติขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET) ต้ังแตปการศึกษา 2551 พบวา ผลคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนไมถึง รอยละ 50 (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2558: ไมปรากฏเลขหนา) จึงเปนเร่ืองที่นา
ศึกษาวาเหตุใดคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยจึงยังคงอยูในระดับต่ํา  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัยตระหนักถึง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ  ประเทศไทย
นั้น เปนลักษณะการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผูเรียนศึกษาภาษาอังกฤษเพียงในหองเรียน แต
ไมไดนําไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งแตกตางจากผูเรียนในประเทศที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
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ภาษาที่สอง ซึ่งผูเรียนจะตองนําไปใชสื่อสารในชีวิตจริงเชนเดียวกับการส่ือสารดวยภาษาแม เหตุนี้ทําใหผูเรียนใน
ประเทศไทยมีโอกาสไดฝกใชภาษาอังกฤษไมมากนัก จึงสงผลตอการทดสอบภาษาอังกฤษดวย ทั้งนี้ อรุณี วิริยะ
จิตรา; และคนอ่ืนๆ (2555: 70-71) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไววา การสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย ผูสอนสวนใหญคุนเคยกับวิธีการสอนแบบเนนการอธิบายกฎไวยากรณและการทํา
แบบฝกหัด ขอสอบภาษาอังกฤษเนนการทดสอบความรูทางไวยากรณมากกวาความสามารถในการการสื่อสาร การ
สอนแบบเนนไวยากรณจะเนนใหผูเรียนจํากฎเกณฑและทําแบบฝกหัด ขาดความหลากหลายในการทํากิจกรรมดาน
การสื่อสารระหวางผูเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกวา ไวยากรณเปนเรื่องยากและนา เบื่อ การสอนวิธีนี้ผูเรียนจะเกง
ไวยากรณภาษาอังกฤษ แตไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารไดจริง 
 สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น แมวาผูเรียนจะไดเรียนภาษาอังกฤษในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ แตผู เรียนหลายๆ คน ยังไมสามารถส่ือสารดวยการฟง การพูดภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพนัก จากการศึกษางานวิจัยของณัฏฐิรา ทัศนแกว (2549: 2) ไดสรุปปญหาการฟง-พูดภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนไทยไววา เหตุที่ผูเรียนไมสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารไดนั้น เพราะผูเรียนมีความสามารถในการพูดคุย 
สนทนา กับชาวตางประเทศไดนอยมาก ทั้งที่ผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษมาแลวเปนเวลาหลายป สืบเนื่องจากการ
เรียนการสอนที่ไมไดเนนการนําภาษาไปใชอยางจริงจัง การเรียนการสอนมุงใหความรูเกี่ยวกับภาษามากกวาการ
สามารถใชภาษาได นอกจากนี้ ปญหาดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของผูเรียนไทยดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของเกศสุดา ปงลังกา (2550: 1) ที่พบวา ครูผูสอนมักเนนโครงสรางทางภาษามากกวาการฝก
พูด ผูเรียนไมกระตือรือรนในการพูด ไมกลาแสดงออก และไมสามารถนําเรื่องท่ีเรียนไปประยุกตใชในการพูดสื่อสาร
ได ทําใหผูเรียนไมสามารถใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ 
 จากปญหาดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยที่ไดกลาวมานี้ ผูวิจัยไดศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการเรียน
การสอนที่ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารดวยการฟง-พูด เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในหองเรียน ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบริบทภาษาที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทที่เกี่ยวกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการนํา
ทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก งานวิจัยของ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2555. 144-156) 
ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลการสอนภาษาอังกฤษแกนิสิตครูโดยใชโปรแกรมการสอนแบบแนวคิดหลักขาม
หลักสูตรดวยทฤษฎีพหุปญญาและโปรแกรมการสอนแบบเดิม พบวา นิสิตครูที่เรียนดวยโปรแกรมการสอนแบบ
แนวคิดหลักขามหลักสูตรดวยทฤษฎีพหุปญญา มีพัฒนาการการใชภาษาอังกฤษไปในทางที่ดี มีความคิดเห็นในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษในทางบวก และมีประสบการณการใชพหุปญญาท้ัง 8 ดาน สูงกวานิสิตที่เรียนดวยโปรแกรมการ
สอนแบบเดิม ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตที่เรียนดวยโปรแกรมการสอนแบบแนวคิดหลักขามหลักสูตรดวยทฤษฎีพหุปญญา มี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ไดใชความสามารถของตนเองดานที่ถนัดหลายๆดาน ไดรูจักใช
ภาษาอังกฤษปฏิสัมพันธกับผูเรียนคนอื่นๆ ใชกระบวนการทางความคิดเชื่อมโยงความคิดของตนเองในการเรียนรู
อยางตอเนื่องไดมากกวานิสิตครูที่เรียนดวยโปรแกรมการสอนแบบเดิม  
 ไมเพียงแตงานวิจัยของเสาวลักษณ รัตนวิชช (2555: 144-156) ดังกลาว ที่ผลการใชทฤษฎีพหุปญญาชวย
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน ผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยของศจีมาศ พูลทรัพย (2551: 110-115) พบวาการ
ใชกิจกรรมตามแนวพหุปญญาสงผลดีตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในทุกดาน 
ทั้ง ฟง พูด อาน เขียน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา เปนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชปญญาความสามารถของตนใน
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หลายๆดาน ที่สําคัญคือผูเรียนตองใชการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อดําเนินกิจกรรมในหองเรียน จึงเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการฟง-พูดภาษาอังกฤษในการทํากิจกรรมตางๆ ตามวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของแอนเดอรสัน (Anderson. 1998: Online) ท่ีไดศึกษาการใชพหุปญญาใน
การพัฒนาการเรียนคําศัพทภาษาตางประเทศของนักเรียนละตินเกรด 7 และ 8 ที่ไมสามารถจําศัพทในชั้นเรียนได 
ผลการวิจัย พบวานักเรียนมีคะแนนทดสอบคําศัพทสูงขึ้นและมีความตั้งใจในการเรียนคําศัพทมากขึ้ น สงผลดีตอ
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนดวย 
 จากตัวอยางการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชทฤษฎีพหุปญญาในการพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษดังที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาวิธีการนําทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษเปนวิธีที่
นาสนใจและเหมาะสมแกการนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพราะทฤษฎีพหุปญญาของการด
เนอร เปนทฤษฎีที่สงเสริมปญญาความสามารถในหลายๆดานของผูเรียน หากนําทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชใน
การสอนความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ นอกจากจะไดพัฒนาความสามารถทั้งสองดานแลว ยังเปนการ
สนับสนุนปญญาความสามารถดานอื่นๆ และสรางความนาสนใจตอการเรียนไดอีกดวย จึงนํามาสูการทําวิจัย ของ
ผูวิจัยในคร้ังนี้  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการ

สอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม 
4. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการสอน

โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการสอน 

1. การสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 

2. การสอนแบบเดิม 

 

1. ความสามารถในการฟง-พูด 

    ภาษาอังกฤษ 

2. ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิธีการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ตามที่ทางโรงเรียนแมพระฟาติมา ไดจัดแบงหองเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนระดับชั้นละ 2 หองเรียนเทานั้น ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิ้น 2 หองเรียน จํานวน 80 คน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนแมพระฟาติมา เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ผูวิจัยใชวิธีสุม
หองเรียน (Random Assignment) เพ่ือแบงนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
  กลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 
   กลุมควบคุม ไดรับการสอนแบบเดิม 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญา  
2. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบเดิม 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษซึ่งเปนแบบทดสอบบูรณาการความสามารถใน

การฟง-พูด 
4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับบทเรียน ชี้แจงจุดประสงค เปาหมายของการเรียน และการ

ประเมินผลการเรียนการสอนรวมถึงการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดและแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน 

2. ดําเนินการทดลองดวยกิจกรรมที่เตรียมไว โดยผูวิจัยทําการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ใชเวลา 3 คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลาทั้งสิ้น 16 คาบเรียน  

3. เมื่อดําเนินการทดลองท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมเสร็จส้ินแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดและแบบสอบถามวัดความสนใจในการ
เรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดและแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนที่ใชวัดผล
กอนเรียนไวแลว  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา  

มีความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 

ความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

     

กอนการทดลอง 40 20 8.42 3.05 14.01  .000 

หลังการทดลอง 40 20 13.82 2.88   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   
ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 

ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ       

กอนการทดลอง 40 100 55.92 4.23 10.82* .000 
หลังการทดลอง 40 100 69.45 6.63   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเดิมมีความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 

ความสามารถในการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 

      

กอนการทดลอง 40 20 8.90 2.75 11.76* .000 

หลังการทดลอง 40 20 11.55 2.38   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 

ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

 
 

     

กอนการทดลอง 40 100 55.83 8.20 4.30* .000 
หลังการทดลอง 40 100 61.60 4.16   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามี
ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
 

 
 

     

กลุมทดลอง 40 20 13.82 2.88 3.84* .000 
กลุมควบคุม 40 20 11.55 2.38   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามี
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
 

 
 

     

กลุมทดลอง 40 100 69.45 6.63 6.34* .000 
กลุมควบคุม 40 100 61.60 4.16   

 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา พบวาหลังการทดลอง 
นักเรียนมีความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การสอนภาษาอังกฤษโดยการใชทฤษฎีพหุปญญา เปนการสอนที่เนนการใชความสามารถท้ัง 
8 ดานของนักเรียน ไมวาจะเปนปญญาดานภาษา ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ปญญาดานมิติสัมพันธ ปญญา
ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ปญญาดานดนตรี ปญญาดานความสัมพันธระหวางบุคคล ปญญาดานการรูจักตนเอง 
และปญญาดานธรรมชาติ เปนการเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของนักเรียนใหชัดเจนมากขึ้น นักเรียนไดมีการ
ปฏิสัมพันธรวมกับนักเรียนคนอื่นๆในหองเรียน ไดฝกคิด ฝกแกปญหา ไดฝกการฟงจากการฟงเพลง ฟงเนื้อเรื่อง 
และคําถามจากผูสอน ในขณะเดียวกันก็ไดฝกการพูดจากการสัมภาษณ และการนําเสนอผลงานในคาบเรียน 
กิจกรรมมีความนาสนใจมากกวาการเรียนเพียงแคไวยากรณ จึงทําใหนักเรียนไดใชความสามารถในการฟง-พูด ทําให
เกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน ผลของการสอนความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีพหุปญญา 
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สอดคลองกับงานวิจัยของสันติศักดิ์ ผาผาย (2546: 75-81) งานวิจัยของวิลาวัณย จําปาแกว (2547: 60-68) และ
งานวิจัยของศจีมาศ พูลทรัพย (2551: 110-115) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเปนกิจกรรมท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง การบูรณาการกิจกรรมพหุปญญาเขากับการเรียนรูภาษาอังกฤษทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนไดฝกและเรียนรูกิจกรรมดวยตนเอง นอกจากนี้ จากการศึกษาผลการวิจัยของเสาวลักษณ 
รัตนวิชช (2555: 144-156) พบวาการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดขามหลักสูตรดวยทฤษฎีพหุปญญาชวยให
นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและใชความคิดเชื่อมโยงความรูตางๆไดอยางหลากหลายตอเนื่อง และ
งานวิจัยของยูนัส (Younas. 2015: Online) ไดสรุปผลการวิจัยไววาทฤษฎีพหุปญญามีบทบาทตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของเด็ก คือ ชวยสรางความสนใจในการเรียนรูใหนักเรียน ชวยใหรูสึกผอนคลาย มีความกระตือรือรนใน
การเรียน สงเสริมปญญาดานที่ถนัด ทําใหการเรียนการสอนในหองเรียนไมนาเบ่ือ จากขอมูลสรุปผลงานวิจัยดังกลาว 
สามารถสรุปไดวา นักเรียน ไดมีการปฏิสัมพันธรวมกับนักเรียนคนอื่นๆในหองเรียน ไดฝกคิด ฝกแกปญหา และฝกการ
นําเสนอผลงาน จึงทําใหเกิดการพัฒนาทั้งความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษไดดี 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเดิม พบวาหลังการทดลอง นักเรียนมีความสามารถในการฟง-พูดและความ
สนใจในการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก การสอนแบบเดิมเปนการสอนฟง-
พูด ที่เนนหลักการจําคําศัพท กฎไวยากรณและการแปล นักเรียนไดฝกหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองและ
สามารถบอกความหมายของคําศัพทได เปนการสอนที่นักเรียนไทยมีความคุนเคยดีอยูแลว นักเรียนมีโอกาสฟงขอมูล
ที่ตองเรียนรู จากสื่อตางๆ เชน แผนซีดี วีดิทัศน และมีโอกาสรวมอภิปรายกับนักเรียนอื่นๆ แมวาการเรียนการสอน
วิธีนี้จะเนนหนักไปในดานการเรียนรูไวยากรณ อยางไรก็ตาม นักเรียนยังคงมีโอกาสไดฝกการฟง-พูด ไดตอบคําถาม
จากภาพและเนื้อหาท่ีเรียน จึงทําใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาการฟง-พูด ไปในทางที่ดีขึ้น และยังคงมีความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีนี้อยู  
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการ
สอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม  พบวาหลังการ
ทดลอง นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีความสามารถในการฟง-พูด
สูงขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก การสอนฟง-พูด
ภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีพหุปญญา เปนการนําแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยให
นักเรียนมีโอกาสใชความสามารถดานพหุปญญาของตนเองในการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีปญญาดานภาษาเปนหลัก
สําหรับการเรียนรู ทําใหกิจกรรมการเรียนรูนาสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไดฝกการถามและตอบ
คําถาม ไดใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนอผลงาน ทั้งนี้การสอนทักษะการฟง -พูดภาษาอังกฤษดวยทฤษฎีพหุ
ปญญาทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูสอนสามารถประเมินผลการใชพหุ
ปญญาในการเรียนการสอนไดโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน เชน สังเกตการพูด วิธีการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน การทํากิจกรรมกลุม การตอบคําถาม เปนตน (Gardner. 1993: 
116) ในขณะที่การสอนแบบเดิมนั้น เปนการสอนที่เนนหลักการจําคําศัพท กฎไวยากรณและการแปลเปนหลัก 
นักเรียนตองฝกออกเสียงและจําคําศัพทใหไดกอนที่จะปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ นักเรียนจึงไมไดใชทักษะและความถนัด
ดานอื่น ในการแสดงความสามารถของตนเองเทาที่ควร จึงสงผลใหนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีพัฒนาการความสามารถในการฟง-พูดสูงขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบเดิม 
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 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการสอนโดย
การใชกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม พบวาหลังการ
ทดลอง นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญา มีความสนใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้
สืบเนื่องมาจาก การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีพหุปญญา เปนการสอนที่สนับสนุนใหนักเรียนไดใช
ความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดานตามความถนัดของนักเรียนแตละคน หากนักเรียน เรียนดวยความสนใจและ
กระตือรือรน จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็ว สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ขาด
ความสนใจและกระตือรือรน (มยุรี นพภาลัย. 2547: 12; อางอิงจาก Bloom. 1976: 13-15) ผลของการสอนดาน
ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีพหุปญญา สอดคลองกับงานวิจัยของสันติศักดิ์ ผาผาย (2546: 
75-81) วิลาวัณย จําปาแกว (2547: 60-68) และงานวิจัยของศจีมาศ พูลทรัพย (2551: 110-115) ที่พบวา การจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การบูรณาการกิจกรรมพหุปญญาเขากับ
การเรียนรูภาษาอังกฤษทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนไดฝกและเรียนรูกิจกรรมดวยตนเอง ชวย
สงเสริมความถนัดในแตละดานของนกัเรียน นอกจากนี้ในงานวิจัยของเสาวลกัษณ รัตนวิชช (2555: 144-156) พบวา
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดขามหลักสูตรดวยทฤษฎีพหุปญญาชวยใหนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูและใชความคิดเชื่อมโยงความรูตางๆ ไดอยางหลากหลายตอเนื่อง และงานวิจัยของยูนัส ( Younas. 2015: 
Online) ไดสรุปผลการวิจัยไววาทฤษฎีพหุปญญามีบทบาทตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก คือ ชวยสรางความ
สนใจในการเรียนรูใหนักเรียน ชวยใหรูสึกผอนคลาย มีความกระตือรือรนในการเรียน สงเสริมปญญาดานที่ถนัดและ
ชวยพัฒนาดานอื่นๆไปดวย ดวยเหตุนี้ การสอนภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีพหุปญญาจึงเปนวิธีการวิธีหนึ่งที่ชวยสราง
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน แตกตางจากการสอนแบบเดิม ท่ีเนนหลักการจําคําศัพท 
กฎไวยากรณและการแปลเปนหลัก นักเรียนไมไดใชทักษะและความถนัดดานอื่นๆในการแสดงความสามารถของ
ตนเองเทาที่ควร นักเรียนมีโอกาสฝกฝนการฟง-พูด นอยกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชทฤษฎีพหุปญญา เม่ือ
กิจกรรมการเรียนการสอนไมมีความหลากหลาย นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิมจึงมีความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษนอยกวา 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

1. ผูสอนตองมีการเตรียมการสอนและเตรียมสื่อการสอนใหพรอมทุกครั้งที่ทําการสอนตลอดจนผูสอนเอง
จะตองเปนผูใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสมในทุกทักษะ เพื่อเปนตัวอยางผูใชภาษาอังกฤษอยางถูกตอง
ใหแกผูเรียน และเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

2. การสอนภาษาอังกฤษโดยนําทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชนั้น ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมใหหลากหลาย
ตามความสามารถของผูเรียน เพื่อให ผูเรียนไดแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเอง ทําใหบรรยากาศการ
เรียนการสอนเปนไปอยางสนุกสนานและนาสนใจ  

3. ผูสอนควรกระตุนผูเรียนใหพยายามใชทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษบอยๆ โดยการเตรียมเนื้อหาที่
นาสนใจสําหรับการฟง โดยเร่ิมจากสื่อที่ฟงงายไปสูยากข้ึนเร่ือยๆตามระดับความเหมาะสมของผูเรียนแตละชั้นเรียน 
ในสวนของการกระตุนการพูดภาษาอังกฤษ ผูสอนก็ควรเตรียมคําถามที่เปนเรื่องใกล ตัวผูเรียนใหผูเรียนพอจะ
สามารถส่ือสารได เร่ิมจากคําพูดสั้นๆ งายๆ ไปสูประโยคที่ยาวและยากข้ึน  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1. การสอนภาษาอังกฤษ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกใชความสามารถทางภาษาทุกดาน 
ทั้ง ฟง พูด อาน เขียน การนํากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชกับการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ จึงควรมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษไดครบทุกดาน  
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเกตผลของความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ หลังจากท่ีไดทดลองสอน
โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา พบวาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ดังนั้น นอกจากความสนใจในการเรียนควรมีการศึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีพหุปญญาที่มีตอตัว
แปรอื่นดวย เชน แรงจูงใจในการเรียน ความคิดสรางสรรคของผูเรียน ความสม่ําเสมอในการเรียน เปนตน 
 3. กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพตามความถนัดใน
หลายๆดานของผูเรียน เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการบูรณาการสอนขามหลักสูตรไปสูวิชาอ่ืนๆ เปนการสงเสริมให
ผูเรียนสามารถนําวิชาตางๆที่ไดเรียน มาเชื่อมโยงกันได ชวยใหผูเรียนมีความรูอยางหลากหลาย  
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คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 
 
CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER 
NONG BUA LAM PHU PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
ผูวิจัย   ชนิดาภา  แสงบุญอนันต 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิตร  ทองชั้น 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 และเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลํา ภู เขต 2 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  
เขต 2 จํานวน 105 คน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 จํานวน 93 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Anova)  

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก = 4.48 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานภาวะผูนํา
อยูในระดับมาก = 4.40 ดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก = 4.53 ดานทักษะการบริหารอยูในระดับมาก = 4.49) 
และดานวิชาชีพก็อยูในระดับมาก = 4.51) เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบผูบริหารที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกัน มีลักษณะผูบริหารไมแตกตางกัน และผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารงานแตกตางกันมีลักษณะ
ของผูบริหารไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : คุณลักษณะของผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียน 
 
Abstract 

Research on the characteristics of elementary school administrators. Under the 
jurisdiction of the Office of Nong Bua Lamphu Primary Education Area 2, the objectives 
of this research were to study the characteristics of primary school administrators. Under 
the Office of Nong Bua Lam Phu Primary Education Area 2 And compare the 
characteristics of primary school administrators Under the Office of Nong Bua Lam Phu 
Primary Education Area 2, the population in this study was The school administrators 
under the jurisdiction of the Office of Nong Bua Lamphu Primary Education Area No. 2 
were 105 school administrators . The sample consisted of 93 school administrators under 
the jurisdiction of the Office of Nong Bua Lamphu Primary Education Area 2, the 
instrument used to collect the data was a questionnaire. Rating Scale The statistics used 
were percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA.
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The research found that Characteristics of Elementary School Principals.          

The results showed that the leadership aspect was at the highest level ( X = 4.40). 
Personality was at the highest level ( X = 4.54). The administrative skills were at the 
highest level ( X = 4.49) and the professional level was at the highest level ( X = 4.51). 
Differently The executive is no different. and administrators with different management 
experiences were not significantly. 

Keyword : Management Characteristics , School administrators
 

บทนํา 
จากกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมปจจุบันซ่ึงไดกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 มีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็วในทุก ๆ จนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน  จากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเตรียมความพรอมในดานการศึกษาเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองเปนผูนําที่มี
วิสัยทัศนในการพัฒนาโรงเรียน มีความเปนผูนําทางวิชาการและการบริหารงาน ตลอดจนเปนผูนําความ
เปลี่ยนไปสามารถนําโรงเรียนและบุคลากรไปสูทิศทางและเปาหมายอยางมีคุณภาพเพื่อใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาใหเปนรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือใหไดมาซึ่งผูบริหารมืออาชีพ
อยางแทจริง นอกจากนี้ยังเกิดการปฏิรูปทั้งดานการบริหารจัดการครู บุคลากร กระบวนการเรียนรูและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยคาดหวังวาจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ไทยใหทันตอกระแสแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21  

การบริหารจัดการเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารจึงเปนตัวจักรสําคัญที่สุด เพราะเปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน 
ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตองเปนผูที่มีเปาหมายความสําเร็จชัดเจน มีความมุงมั่น ทุมเทพลังกายและ
ความคิด เปนผูนําทางวิชาการ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร ใช
หลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2554 : 6) 
การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบัน มีทรัพยากรที่สําคัญในการบริหารจัดการไดแก คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพหากขาดระบบการ
บริหารงานท่ีดี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
ที่คุรุสภาไดจัดทําขึ้น โดยยึดถือแนวคิดและความเชื่อที่วา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษาและตามความคาดหวัง
ของสังคม คุรุสภามุงหวังที่จะใหผูบริหารการศึกษาใชเกณฑมาตรฐานนี้ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของตน ของผูรวมงานและของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนางานการศึกษาท้ังในสวนที่
เก่ียวกับตัวผูบริหารและนักเรียนอยางเปนรูปธรรม  
 เห็นไดวาผูบริหารเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จของการจัดการศึกษา เปนผูที่ประสานทําใหองคกร
กาวหนา รวมมือกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพและทุกฝายมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีคุณลักษณะท่ีดีทั้งทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ในทางตรงกันขาม 
ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําที่ดีก็จะไมสามารถพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา การจัดการ
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ศึกษากจ็ะไมประสบผลสําเร็จ (ทรงสวัสดิ์ แสงมณี. 2553 : บทคัดยอ) 
 จากความสําคัญของการจัดการศึกษาและภารกิจของผูบริหารโรงเรียนดังกลาว  ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา จึงจําเปนตองมีความรูความสามารถ มีความเปนผูนําในการทําหนาที่ประสานกิจกรรมตาง ๆ ใน
โรงเรียนและชุมชน ตองมีลักษณะของการเปนนักพัฒนาที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศนและ
มองอนาคตของโรงเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหครูทุกคนปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถดวยความพอใจ มีความสุขกับเพ่ือนรวมงานและอาชีพของตน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจําวน 105 โรง ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต 4 – 15 ป ขอมูล
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559 มีจํานวนนักเรียน 18,774 คน ซึ่งหากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 มีลักษณะพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
หรืออยูในระดับดี ยอมสงผลตอการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนของชาติ  

จากสภาพปจจุบันดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสนใจที่จะ
ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 จังหวัดหนองบัวลําภู วามีคุณลักษณะความเปนผูบริหารระดับใด โดยคาดวาผลการศึกษา
จะชวยเปนขอมูลพื้นฐานซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2  
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตามตัวแปร ขนาดโรงเรียนและประสบการณในการบริหาร 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ท่ีอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน 

2. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ท่ีมีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มีความแตกตางกัน 
  3. ผูบริหารโรงเรียนที่เพศ อายุแตกตางกัน มีคุณลักษณะการบริหารแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของถึงลักษณะของผูบริหาร 
แลวนํามาเปนกรอบในการวิจัยโดยแบง ลักษณะผูบริหารเปน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2552) ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

ปจจัยสวนบุคคล 
ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณในการบริหารงาน 
 

  
ตัวแปรตาม 

(Dependent variable) 
คุณลักษณะของผูบริหาร 
- ดานภาวะผูนํา 
- ดานบุคลิกภาพ 
- ดานทักษะการบริหาร 
- ดานวิชาชีพ 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาโดยลําดับดังนี้ 
ประชากร ไดแกผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

ในปการศึกษา 2559 จํานวน จํานวน105 คน  
กลุมตัวอยาง คือผูบริหารโรงเรียนแตละขนาดท้ังส้ิน 93 คน จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามสวนประมาณคา 5 ระดับที่สรางขึ้นตาม

แบบของลิเคริท (Likert) ซึ่งศึกษาขอคําถามคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน ขนาดโรงเรียนของผูบริหารโดยคําถามมีลักษณะ
เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยแบงคุณลักษณะออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานภาวะผูนํา ดาน
บุคลิกภาพ ดานทักษะการบริหารงานและดานวิชาชพี จํานวน 48 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ วิธีการสรางเคร่ืองมือคือศึกษาคนควา ตํารา วารสาร
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราดานการวัดและเมินผลการศึกษา เพื่อใชแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
รางแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และนํารางแบบสอบถาม เสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหขอแนะนําทั้งดานเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม และนําขอแนะนํามาปรับปรุง
แกไข นํารางแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดตามนิยามศัพท 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยจะพิจารณาเลือกขอคําถามที่มีคา IOCเทากับ .67 – 1.00 
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปใชเก็บขอมูลจากประชากรตอไปการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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1. ขอหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงพรอมแนบแบบสอบถามเพื่อขอความ

อนุเคราะหผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวย
ตนเอง 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 86.00 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 14.00 โดยมีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.00 รองลงมา มีอายุ 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 33.30 และมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 9.70 มีประสบการณในการบริหาร 10 ปขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา มีประสบการณในการบริหาร 5-10 ป คิดเปนรอยละ 31.20 และมี
ประสบการณในการบริหาร นอยกวา 5 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ขนาดโรงเรียนของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมา มีขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 43.00 และมี
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 5.40 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.48) นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดาน
บุคลิกภาพมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.53) รองลงมา ดานวิชาชีพ ( X =4.51) ดานทักษะการบริหาร ( X =4.49)
และดานภาวะผูนํา ( X =4.40) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดเปนรายดานไดดังนี้ 

1. ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.40) นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็น
เปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  มีความปรารถนาดีตอองคกร ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
และชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.53) รองลงมา มีความจริงใจและใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.48) 
มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม ( X = 4.46) มีความมุงมั่นในการทํางานและเขาใจสภาพของโรงเรียนเพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น ( X = 4.44) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและชุมชน ( X = 4.42) 
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ( X = 4.41) ใชหลักประชาธิปไตยในการบริหารงานและมีความพรอมที่จะเปน
ผูนําในการเปล่ียนแปลง ( X = 4.39) มีความคิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศนกวางไกลในการกําหนดเปาหมายของ
โรงเรียนไดอยางชัดเจน ( X = 4.36) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและสถานการณและเปนผูใฝเรียนรู  
เพิ่มทักษะประสบการณใหม สามารถสรางองคกรแหงการเรียนรูได ( X = 4.33) และสามารถสื่อสารและจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.31) 
 2. ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้มีสุขภาพอนามัยที่ดี รางกายแข็งแรง มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( X = 4.58) รองลงมา มีความสามารถในการคิดสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ( X = 4.57) มี
อัธยาศัยไมตรีดี เปนคนย้ิมแยมแจมใส ( X = 4.55) บุคลิกทาทางท่ีแสดงออก นาเคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
( X = 4.54) สามารถปฏิบัติตามมารยาทสากลไดอยางถูกตอง ( X = 4.53) มีทักษะในการสื่อสาร ผูรวมงาน
เขาใจงายและมีความกระตือรือรน กลาหาญ อดทน ขยัน ซ่ือสัตย และตรงตอเวลา ( X = 4.51) มีความสุขุม 
รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ ความคิด คําพูด และการกระทําไดเปนอยางดี ( X = 4.48) มีการแตงกายท่ี
เหมาะสมกับตําแหนง วัย และสถานการณและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเปนผูนํากลุม ( X = 4.47) มี
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จิตใจเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ( X = 4.46) และรูจักชมเชย เสริมแรงจูงใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X = 4.45) 
 3. ดานทักษะการบริหารโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.49) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้มีความรูและทักษะดานการบริหารงานโรงเรียน
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.65) รองลงมา เปนผูมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑของทางราชการและ
หนวยงานเปนอยางดี ( X = 4.57) มีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอการทํางานและการเรียน ( X = 4.56) 
มีความสามารถในการเปนผูประสานชุมชนในการระดมทรัพยากรตางๆ ในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาและจัด
การศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.52) สามารถกํากับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
บุคลากรและหนวยงานภายในโรงเรียน ( X = 4.49) มีความสามารถในการใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑใหมๆ แกผูใตบังคับบัญชาไดและสนับสนุนใหบุคลากรใหเกิดความมุงมั่นในการ
ทํางาน ( X = 4.48) มีการสงเสริมใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย มีการติดตามและประเมินผล
อยางเปนระบบและนําผลไปแกไข ( X = 4.45) เปนผูที่มีความสามารถในการทําใหเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่ได
กําหนดไวบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการบริหารจัดการโรงเรียน ( X = 4.44) สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียน 
( X = 4.42) และมีการสรางความเชื่อมั่นและสรางขวัญกําลังใจใหแกทีมงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.40) 
 4. ดานวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็น
เปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้บริหารดวยความซื่อสัตย ทั้งในความคิด คําพูด การกระทํา 
( X = 4.60) รองลงมา ตรงตอเวลาท้ังการปฏิบัติหนาที่และการนัดหมายผูที่ เกี่ยวของและปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหไดรับโอกาสและความเทาเทียมกัน ( X = 4.53)ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
โดยพิจารณาผลงานจากความรูความสามารถของบุคคลเปนหลักและมีความอดทนหรือยับยั้งชั่งใจตอ
ผลประโยชน โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี ( X = 4.52) มีจิตสํานึกที่ดีตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถและปฏิบัติงานดวยจิตใจที่แนวแน  มั่นคง ไมยอทอตอความยากลําบากเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม ( X = 4.51) มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทํางาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน
และถูกตอง ( X = 4.49) สงเสริมบุคคลที่เกี่ยวของใหมีการพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ และเปนผูที่เต็มใจชวยเหลือผูอื่นหรือสนอง
ความตองการของผูอื่นเพื่อใหผูอื่นไดรับความพึงพอใจ ( X = 4.48) เปนผูบริหารที่แสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิด
ความผิดพลาดโดยไมมุงเพียงกลาวโทษผูใตบังคับบัญชามีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X = 4.47) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพมีคาเฉล่ีย
มากที่สุด รองลงมา ดานวิชาชีพ ดานทักษะการบริหาร และดานภาวะผูนําตามลําดับ โดยสามารถอภิปราย
ละเอียดเปนรายดานไดดังนี้ 
 ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้ผูวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความปรารถนาดีตอ
องคกร ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชนมากที่สุด สอดคลองกับ วนิดา พิพัฒนวัฒนะกุล (บทคัดยอ:2551) 
ซึ่งทําวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะผูนําและประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีประสิทธิผลภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ อัมพร ไชยมาตย (บทคัดยอ:2554) ซึ่ง
ทําวิจัยเร่ือง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ภาวะผูนํา  ดานบุคลิกภาพ ดาน
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ความสามารถในการบริหารและดานวิชาการ ท้ังนี้ คุรุสภากําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ หมวด 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรคโดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 จะเห็นวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานภาวะผูนํา มีความสําคัญและจําเปนในการ
บริหารงานโรงเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดย ผูบริหารโรงเรียนควรมีภาวะผูนําในการปรารถนาดีตอองคกร  
ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน ยึดมั่นในคุณธรรม สรางสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

2. ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
รางกายแข็งแรง และมีความสามารถในการคิดสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอโรงเรียนมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ภูเจริญ (บทคัดยอ:2553) ไดเสนอแนวคิด การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพโดย
กลาววา การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพเปนเรื่องที่สําคัญ จําเปนสําหรับนักบริหารและผูนําในทุก
องคกร ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สําหรับผูบริหารโรงเรียน ควรมีการพัฒนาในดานบุคลิกภาพที่
ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ สามารถสรางมนุษยสัมพันธที่ดี เปนมิตร ไมถือตัว รูจักและเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย เปนผูที่มีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริง อารมณดี มีความมั่นคงทางอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดดี แตง
กายสุภาพเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความเชื่อมั่นและมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จได กลาคิด กลา
ตัดสินใจ กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมและเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม สอดคลองกับ วนิดา พิพัฒน
วัฒนะกุล (บทคัดยอ:2551) ซ่ึงทําวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะผูนําและประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําทางบุคลิกภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ คุรุสภา
กําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ หมวด 1 จรรยาบรรณตอตนเอง ซึ่งกําหนดไววา ตองมีวินัยในตนเอง
พัฒนาตนเอง ดานวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองอยูเสมอ 

จะเห็นวา บุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานโรงเรียน 
การมีสุขภาพที่ดี มีความจริงใจเปนมิตรกับคนทั่วไป สามารถควบคุมอารมณไดดี แตงกายเหมาะสม มีความ
มุงมั่น กลาตัดสินใจในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม ซึ่งจะสงผลการพัฒนาและการจัดการศึกษาโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จ ดานทักษะการบริหารโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมี
ความรูและทักษะดานการบริหารงานโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับจิตตินันท  เตชะคุปต (2541: 57) ท่ี
กลาวถึงทักษะที่จําเปนของผูบริหารโรงเรียนที่ควรมี ทักษะทางเทคนิควิธีการ (Teachnical skill) ซ่ึงเปน
ความสามารถท่ีจะใชเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางชํานาญตามลําดับขั้นและวิธีการปฏิบัติงานแตละ
อยาง ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Interpersonal skill) เปนความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นอยูรวมกับ
ผูอื่น ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่นและสามารถเปนผูสรางสมัพันธภาพที่ดีในหมูผูรวมงาน ทักษะทางความนึกคิด 
(Conceptual skills) เปนความสามารถท่ีจะคิดเขาใจและรูถึงปญหาตางๆสามารถคิดแกไขและตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม 

จะเห็นวา ทักษะการบริหารเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญและผูบริหารสถานศึกษาควรมี เพราะ
ทักษะในดานการบริหารแตละทักษะ ไมวาจะเปนเทคนิควิธีการ มนุษยสัมพันธ ความนึกคิด ลวนกอใหเกิดการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน
โรงเรียน 

4. ดานวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนบริหารดวยความซื่อสัตย 
ทั้งในความคิด คําพูด การกระทําและตรงตอเวลาท้ังการปฏิบัติหนาที่และการนัดหมายผูที่เกี่ยวของและปฏิบัติ
ตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหไดรับโอกาสและความเทาเทียมกันมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วา
ดวยจรรยาบรรณวิชาชีพผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2556 วาดวย จรรยาบรรณตอตนเอง มีวินัยใน

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  
ตนเองพัฒนาตนเอง ดานวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองอยูเสมอ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตองรักศรัทธาซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
คอยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ จรรยาบรรณตอสังคม พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนํา
ในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาสิ่งแวดลอมรักษาผลประโยชนของ
สวนรวมและยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสอดคลองกับ 
ไพวัลย เหล็งสุดใจ (บทคัดยอ:2555) ที่กลาววา จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน มี 4 องคประกอบ ไดแก 
1. จรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่บริหารโรงเรียน 2.จรรยาบรรณในการปฏิบัติตอตนเองและผูอื่น 3.จรรยาบรรณ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4.จรรยาบรรณตอสังคมและผูรวมวิชาชีพ 

จะเห็นวา คุณลักษณะดานวิชาชีพ มีความสําคัญและจําเปนมากในการบริหารการศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียนควรยึดมั่นในเร่ืองความซื่อสัตย มีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ยึดมั่นประโยชนสวนรวม เปน
แบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาและชุมชน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
จากการวิเคราะห ดังปรากฏผลการศึกษาวิจัยที่นําเสนอและสรุปไวแลว ผูศึกษาวิจัยเห็นวามีประเด็น

บางอยางที่สําคัญจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. จากผลการวิจัย ดานภาวะผูนําในเร่ือง สามารถสื่อสารและจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนทีม

เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดพบวา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
และจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได 

2. จากผลการวิจัย ดานบุคลิกภาพในเร่ือง รูจักชมเชย เสริมแรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชาและสงเสริม
ความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชาพบวา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดดังนั้น ผูบริหารควรรูจักชมเชย เสริมแรงจูงใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมความกาวหนาใหผูใตบังคับบัญชาใหมากข้ึน 

3. จากผลการวิจัย ดานทักษะการบริหารในเร่ือง มีการสรางความเชื่อมั่นและสรางขวัญกําลังใจใหแก
ทีมงานพบวา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรสรางความเชื่อมั่นและสรางขวัญและกําลังใจใหแกทีมงาน
ใหมากข้ึน 

4. จากผลการวิจัย ดานวิชาชีพเปนผูบริหารที่แสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาดโดยไมมุง
เพียงกลาวโทษผูใตบังคับบัญชาพบวา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดดังนั้น ผูบริหารควรเพ่ิมการแสดงความรับผิดชอบเม่ือ
เกิดความผิดพลาดโดยไมมุงเพียงกลาวโทษผูใตบังคับบัญชา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 กับเขตอื่นๆ เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลในการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Survey) รวมดวย โดยอาจทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนเสนอความคิดเห็นเพื่อนําผลการศึกษาไปปรับใชในพัฒนาผูบริหารโรงเรียน
ในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ไดอยางเหมาะสม
ตอไป 
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTIC DESIRABLE PHASE OF 
THE DISCIPLINE AND PROMOTION THE MORAL AND ETHICS OF THE 
STUDENT IN CENTRAL SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1
 
ผูวิจัย   ชัยวัฒน  พูลสวัสดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยของเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการ
มีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 330 คน จากประชากร 22,000 คน โดยวิธีเปรียบเทียบตารางสําเร็จรูปของเครซีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นดานการมีวินัย
เทากับ .89 และดานคุณธรรมจริยธรรมเทากับ .88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคารอยละ
คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
ผลการวิจัย พบวา 
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบ
วินัย ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ และดานความขยันหม่ันเพียร ตามลําดับ 
 2. การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารท่ัวไป มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดานการติดตามและ
ประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลากร ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันโดยรวมไปในทิศทางบวกและ
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ อยูในระดับสูงไปในทิศทางบวกและทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค / ดานการมีวินัย / การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม 
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ABSTRACT
The purpose of this study were 1) to study the Characteristic Disirable Pharse of 

the Disciplinse in Certral Secondary Eduaction Service Area Office 1 2) to study the The 
Promotion the Moral and Ethics of the Student in Certral Secondary Eduation Service
Area Office 1 and 3) to study the Relationship Betweens Characteristic Disirable Pharse 
of the Disciplinse in and Promotion the Moral and Ethics of the Student in Certral 
Secondary Eduation Service Area Office 1. A sample size of 330 was determined using 
the krejcie and Morgan table from the population 2,200 administrators and teachers in 
the schools. The intrument used for collecting data was a rating scale questionnair. The 
reliability of instrument, the discipline, moral and ethics were .89 and .88 Statistics used 
to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation 
coefficiency. The findings of the study were as follow 1) The Characteristic Disirable 
Pharse of the Discipline as a whole and each aspects were at high level, the aspect that 
gained the highest mean score was honesty, while the aspects responility, disciplinse, 
sincerity, and diligences ranked nexts. 2 ) Promotion the Moral and Ethics of the Student 
as a whole and each aspects were at high level, the aspect that gained the highest mean 
secore was generl administration while the follow up evaluation, general management to 
promote moral and ethics, and the personal ranked next. 3) The Relationship Betweens 
Characteristic Disirable Pharse of the Discipline and Promotion the Moral and Ethics of 
the Student in Central Secondary Eduation Service Area Office 1, the relation as a whole 
to the positive and the same direction at the highest level and significant at.01 level, for 
the others aspects at the high level and to the positive and the same direction and 
significant at .01. level 

Keywords : Characteristic Desirable Phase, Discipline, Promotion The Moral And Ethics
 

บทนํา 
 สภาพแวดลอมของสังคมไทยปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒนจากการเลื่อนไหล
ของวัฒนนธรรมที่หลากหลายจากตางประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไรพรมแดนสงผลกระทบตอวิถีชีวิต และ
พฤติกรรมของบุคคลจนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วและรุนแรงเด็กและเยาวชนมีสภาพ
จิตใจออนแอและภูมิคุมกันบกพรองทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่
พึงประสงคมาใชเปนเหตุใหคานิยม พฤติกรรมสังคมวิถีชีวิตโลกทัศนมนุษย และความเปนอยูเปล่ียนไป เกิด
คานิยมแนวใหม เลียนแบบคานิยมตะวันตกเปนแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการแขงขัน และการผลิต
เพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของตนเปนหลักสังคมเกิดการแขงขัน เพื่อความไดเปรียบไดชัยชนะ กลยุทธ
การตลาดถูกนํามาใชเพื่อสรางคานิยมทางวัตถุกลายเปนวัตถุนิยม สรางความฟุงเฟอในชีวิตความเปนอยู ทั้งนี้
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการอยางไรศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งตางจากคานิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ที่มี
คานิยมคุณธรรมในอดีต เปนแบบคุณธรรมนิยม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บทที่ 1 การประเมิน
สถานการณของประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปนการเปลี่ยนแปลงผานกระแสโลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทาใหคน
ไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวผานเครือขายสังคมออนไลน เกิดเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมัย
ที่หลากหลาย ในรูปแบบการรวมกลุมของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยท่ีวัฒนธรรมท่ีบงบอกความเปนไทยไม
สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจนขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึง
สะทอนไดจากคนในสังคมมีความถี่ในการใชความรุนแรงในการแกไขปญหามากข้ึน ทั้งปญหาครอบครัว การแยง
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ชิงทรัพยากรระหวางชุมชน และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแกไขปญหาได
ไมเต็มที่ ผูที่ใชความรุนแรงมักขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเล้ียงดู ขาดการ
ใชเหตุใชผล ขาดความเอ้ือเฟอ เอ้ืออาทร สงผลใหความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดนอยลง ซ่ึง
ถือเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนามนุษย จึงควรฝกใหรูจักตนเอง รูจักแกปญหา มี
จริยธรรม มีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ตองมุงพัฒนาคน
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา อารมณและสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและการจัดกระบวนการเรียนรู มุงเนนปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเนน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักสงเสริมหนาที่เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “สถานการณคุณธรรมของสังคมไทย” ทําการสํารวจความคิดเห็น
ดังกลาว ระหวางวันที่ 1-20 สิงหาคม 2559 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุก
ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งส้ินจํานวน 2,166 หนวยตัวอยาง การสํารวจอาศัยการสุมตัวอยางจากบัญชี
รายชื่อฐานขอมูล ตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล”ดวยความนาจะเปนแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยแบงภูมิภาคออกเปน 5 ภูมิภาค จากนั้นในแตละภาคสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยกําหนดคาความ
เชื่อม่ันที่รอยละ 95.0 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไมเกิน 1.4 จากผลการ
สํารวจ เมื่อถามถึงปญหาวิกฤตทางดานคุณธรรมท่ีมีความรุนแรงในสังคมไทย พบวา สถานการณปญหาท่ีมีความ
รุนแรงในสังคมไทย โดยประเด็นที่วิกฤตมากท่ีสุด รอยละ 20.73 คือ ปญหาความซ่ือสัตย สุจริต การทุจริต
คอรรัปชั่น รองลงมา รอยละ 19.30 ปญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแยงในสังคม และรอยละ 14.69 
ปญหาจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอสังคมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม เมื่อถามถึง
ระดับความคิดเห็นตอการสงเสริมคุณธรรมประเด็นตาง ๆ ในสังคมไทย ในภาพรวมทุก ๆ ประเด็นตัวอยางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตอง ตอหนาที่และบุคคลทั่วไปความพอเพียงในการดํารงชีวิตมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ ประเด็นความสามัคคี มีคาเฉลี่ย 4.10 ประเด็นความกตัญูและมีสัมมา
คารวะ มีคาเฉลี่ย 4.05 ประเด็นความมีวินัยตอตนเองและตอสังคม มีคาเฉลี่ย 4.02 ประเด็นความมีจิตสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉล่ีย 4.01 ประเด็นการมีระเบียบวินัย มีคาเฉลี่ย 3.98 ประเด็นการมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบตอสังคม มีคาเฉลี่ย 3.91 ประเด็นความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ย 3.90 และประเด็น
ความมีจิตอาสาพรอมชวยเหลือผูอื่น มีคาเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ เม่ือถามถึง 5 อันดับของคุณธรรมที่เยาวชนไทย
ควรไดรับการปลูกฝง พบวา สวนใหญ รอยละ 76.59 เห็นวา ดานความมีระเบียบวินัยมากท่ีสุด รองลงมา รอย
ละ 75.35 ความซ่ือสัตย สุจริต และ รอยละ 57.94 ความมีน้ําใจเอื้อเฟอ/เผื่อแผ เม่ือถามถึงคุณธรรมในการอยู
รวมกันของคนในสังคมไทย พบวา สวนใหญ รอยละ 25.02 ความสามัคคี รองลงมา รอยละ 20.82 ความมี
น้ําใจ/เอ้ือเฟอเผื่อแผ และรอยละ 18.79 ความมีระเบียบวินัย เมื่อถามถึงคุณธรรมในการอยูรวมกันในประชาคม
อาเซียน 3 อันดับ พบวา อันดับที่ 1 รอยละ 68.47 คือ ความมีวินัยเคารพในกติกาอาเซียนมากที่สุด อันดับที่ 2 
รอยละ 59.19 คือ ความซื่อสัตยสุจริตจริงใจตอกัน และอันดับที่ 3 รอยละ 52.40 คือ ความสามัคคีของ
ประชาชนอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน  
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 สังคมไทยในปจจุบันนี้ ควรมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมขององคกร พบวา สวนใหญ รอยละ 
95.06 เห็นวาควรมี เพราะ รอยละ 10.59 เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาสังคมภายในองคกร รอยละ 8.40 
เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมดานความสามัคคี และรอยละ 8.01 เพ่ือเปนพื้นฐานดานคุณธรรมที่ดีตอองคกร เม่ือ
ถามถึงสังคมไทยในปจจุบันนี้ ควรใชเกณฑดานคุณธรรมประกอบการคัดเลือกคนเขาเรียน/เขาทํางาน/เขารับ
ตําแหนง พบวา สวนใหญ รอยละ 84.12 เห็นดวย เพราะรอยละ 21.24 เพ่ือคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม รอยละ 14.22 เพ่ือใหไดบุคคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน และ รอยละ 5.98 
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลากรที่ดีของประเทศ เม่ือถามถึงรัฐบาลควรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับ
ประชาชน 3 อันดับแรก พบวา อันดับ 1 รอยละ 39.57 ความซื่อสัตยสุจริต อันดับ 2 รอยละ 37.67 ความมี
ระเบียบวินัย และอันดับ 3 รอยละ 28.81 ความสามัคคี เมื่อถามถึงหลักคุณธรรม 3 ประการท่ียึดเปนหลักใน
การดําเนินชีวิต พบวา สวนใหญ รอยละ 64.54 ความซื่อสัตยสุจริต รองลงมา รอยละ 36.93 ความมีน้ําใจ/
เอ้ือเฟอเผื่อแผ และรอยละ 30.01 ความมีระเบียบวินัย เมื่อถามถึงการมีสวนรวมในการสรางคุณธรรมในฐานะท่ี
เปนประชาชนชาวไทย พบวา สวนใหญ รอยละ 22.16 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี รองลงมา รอยละ 15.19 จะเปน
แบบอยางท่ีดี และ รอยละ 15.05 จะมีน้ําใจ/เอ้ือเฟอเผื่อแผ เมื่อพิจารณาลักษณะท่ัวไปของหนวยตัวอยาง 
พบวา ตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 54.94 เพศหญิง รอยละ 45.06 โดยมีอายุระหวาง 46-60 ป รอยละ 27.89 
รองลงมา มีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 25.72 อายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 24.05 อายุระหวาง 18-25 
รอยละ 12.83 และอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 9.37 ตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 61.03 รองลงมามี
สถานภาพโสด รอยละ 31.95 และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู รอยละ 6.19 ตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 30.75 รองลงมาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา รอยละ 29.82 
ระดับประถมศึกษา/ต่ํากวา รอยละ 19.76 ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา รอยละ 9.93 และสูงกวาระดับปริญญา
ตรี/เทียบเทา รอยละ 9.00 ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รอยละ 20.73 รองลงมา
เปนพนักงานเอกชน รอยละ 16.67 ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป รอยละ 16.16 ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 15.70 เกษตรกร/ประมง รอยละ 13.48 พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
รอยละ 11.50 และนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 4.57 ตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอย
ละ 25.21 ภาคกลาง รอยละ 23.50 ภาคเหนือ รอยละ 18.47 และภาคใต รอยละ 11.54ตัวอยางมีพื้นที่พัก
อาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 56.51 และอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล รอยละ 37.53 (นิดาโพล. 2559 : 1 – 2) 
 จากสภาพสังคมไทย จะเห็นไดวาปญหาและความวุนวายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการไมปฏิบัติตามระเบียบวินัยเสียเปนสวนใหญ ดังที่ พระเทพเวที (ประยุทธปยุตโต) (2534 : 41)ไดให
ทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของวินัยไววาถาไมมีวินัยชีวิตก็จะสับสนยุ งเหยิงสังคมจะวุนวายระสาระสายทําลาย
โอกาสที่จะดําเนินชีวิตที่ดีงามและโอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน วินัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลท่ีอยู
รวมกันเปนสังคมไมวาเด็กหรือผูใหญ จําเปนอยางยิ่งที่จะฝกใหเกิดขึ้นในตนเองต้ังแตเด็กทั้งนี้เพราะการที่คนใน
แตละสังคมจะอยูกันอยางมีความสุขก็ขึ้นอยูกับคนแตละคนตองมีวินัยรูจักเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกา
ของสังคมที่กําหนดจะเห็นไดวาการมีวินัยในตนเองนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองสรางใหเกิดขึ้นกับตนเอง 
และเม่ือสามารถปฏิบัติตนใหเปนผูมีวินัยในตนเองแลว วินัยก็จะนําความสุขมาสูตนเองและสังคมวินัยเปนสิ่ง
สาคัญที่จะตองปลูกฝงใหแกคนในชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ อันจะเปนรากฐานท่ี
สาคัญของสังคมไทย บนพื้นฐานของความเปนผูมีวินัยในอนาคตและผูมีบทบาทหนาที่สาคัญในการสรางหรือ
ปลูกฝงความมีวินัย ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือครูนั่นเอง ผูที่ขาดวินัยมักสรางปญหาใหกับตนเองและสังคมได
เสมอ เชน กอการทะเลาะวิวาท เปนทาสอบายมุขเสพส่ิงเสพติดประกอบอาชญากรรมสรางความเดือดรอนใหกับ
สังคม หันเหจากขนบธรรมเนียมประเพณีมากยิ่งขึ้น เม่ือเกิดปญหาขึ้นในสังคม ผูมีสวนเก่ียวของในการแกไขและ
รับผิดชอบมักมองมา ที่สถาบันการศึกษาซึ่งเปนสถาบันที่ไมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใหอยู
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ในระดับที่พึงประสงคได โรงเรียนซึ่งสถานศึกษาการที่ใหการศึกษาและอบรมเยาวชน จึงตองรับผิดชอบตอ
ปญหาและหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหานี้ดวย เพราะการขาดระเบียบวินัยของนักเรียน ไมเพียงจะ
สงผลกระทบตอการเรียนรู ของตนและเพื่อนรวมชั้นเรียนเทานั้น แตยังสงผลตอครูผูสอนดวย หากครูไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่รบกวนกระบวนการเรียนการสอนไดแลว จะทําใหครูเบื่อหนายมีทัศนคติที่ไมดี
ตอนักเรียนและชั้นเรียนตลอดจนขาดความกระตือรือรน ในการสอนดวยอันเปนผลใหการเรียนการสอนดอย
ประสิทธิภาพลงไดซึ่ง วินัยที่จะตองสรางเสริมเพ่ือใหเยาวชนมีบุคลิกลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมท่ีดีงาม ไดแก
นักเรียนเปนผูที่ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ การเคารพตอระเบียบกฎเกณฑมีความกลาหาญ
และความเชื่อมั่นในตนเองมีความอดทนอดกล้ัน อยูในกรอบของศีลธรรมที่พึงปรารถนาของสังคมรวมถึงความ
เปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคมในอนาคตตอไป 
 ในปจจุบันโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งในการผลักดันเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จะเห็นไดจากโครงการ และกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ผลการประเมิน ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
คานิยมท่ีพึงประสงค ปรากฏวาทุกโรงเรียนผานการประเมินอยูในระดับดีมาก ระดับดี และระดับพอใช แตก็มี
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใหสถานศึกษาที่ไดระดับคุณภาพดี
มากรักษาระดับคุณภาพไวตอไป และสถานศึกษาที่ไดคุณภาพระดับดี และคุณภาพระดับพอใช ปรับปรุงและ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอมูลของฝายปกครองของโรงเรียนยังพบวาจํานวนนักเรียนที่กระทําความผิด หรือ
ประพฤติไมเหมาะสมมีจํานวนเพิ่มข้ึน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกรอบ
แนวคิด ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ไดแก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2541 : 3)            
กองวิจัยการศึกษา (2540 : 29 - 30) มนัส นิ่มมณี (2547 : 36 – 37) ธีระพร อุวรรณโณ (2535 : 65) 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540 : 1 - 6) สินีนาฏ สุทธจินดา (2543 : 16) และฟลิปโป 
(Flippo 1966, อางถึงใน กนกวรรณ วิวัฒนศิษฏ. 2545 : 20) ในดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ไดแก สุภาพ เครือเนตร (2542 : 21) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และแสงนภา ภักดีศิริวงษ 
(2548 : บทคัดยอ) มาเปนกรอบตามแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,200 คน จําแนกเปน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหาร และครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2560 จํานวน 330 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ (Krejcieand Morgan) ณ ระดับความคลาดเคลื่อน .05 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 43) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน คือ แบบสอบถามความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) จําแนกตามเพศ ตําแหนง และประสบการณ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมี
วินัยของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเคิ์รท (Likert’s five 
rating scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเคิ์รท (Likert’s 
five rating scale) โดยใชวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพ่ือขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง 
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 

การดําเนินงานสงเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

1. ดานการบริหารทั่วไป 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
4. ดานการติดตามและประเมินผล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดานการมีวินัย ประกอบดวย 

1. ดานความขยันหม่ันเพียร 
2. ดานความซื่อสัตยสุจริต 
3. ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
4. ดานความมีระเบียบวนิัย 
5. ดานความรับผิดชอบ 
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5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแลว นําคะแนนท่ี
ไดจัดพิมพลงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกําหนดไว โดยแบง
ออกเปน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
การมีวินัยของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร และการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย (� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 2.1 แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอยที่สุด  
 ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอย 
 ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมากที่สุด 
 2.2 การแปลความหมายของคะแนน ซึ่งอาศัยเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว 

(2535 : 23-24) แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ดังสมมติฐานท่ีตั้งไววิเคราะหขอมูลโดย
ใชการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation)โดยแปลผลตามเกณฑการแปลคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ  
 

ผล / สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 60.60 มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 33.00 มี
ประสบการณการทํางาน 5 – 10 ปจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 32.40 และสวนใหญปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 58.80 
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 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย พบวา คุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานการมีวินัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย ดานความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ และดานความขยันหม่ันเพียร ตามลําดับ 
   2.1 ดานความขยันหมั่นเพียร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ตั้งใจทํางานดวยความแข็ง
ขันและตอเนื่อง และชวยเหลือเพื่อนๆ ทํางานเมื่อมีเวลาวาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 
   2.2 ดานความซื่อสัตยสุจริต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เก็บ
ของตกไดนําสงคืนเจาของ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ . มีความซื่อสัตยตอเพื่อนๆ  และ.           
มีความประพฤติที่ดีทั้งตอหนาและลับหลัง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
   2.3 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา แบงปนสิ่งของใหผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา ชวยเหลือกิจกรรมสังคม  อยูใน
ระดับมาก และใหโอกาสผูที่ดอยกวาตนกอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
   2.4 ดานความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ เชื่อฟงครูและผูปกครอง 
อยูในระดับมาก และแตงกายถูกตองและตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
   2.5 ดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทํางาน
ใหเสร็จทันเวลาโดยไมตองควบคุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทํากิจกรรมสําเร็จลุลวงตาม
กําหนด และชวยทํางานตามที่ผูปกครองมอบให มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
 3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวา การ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการบริหารท่ัวไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ และดานการติดตามและประเมินผล ดาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลากร ตามลําดับ 
   3.1 ดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง มีสวนรวม และผูบริหารสถานศึกษาตอง
ตระหนัก และใหความสําคัญและพยายามหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับมาก 
   3.2 ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทัศนคติที่ดีใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ การนําความรู ความสามารถ และความชํานาญของบุคลากรมาใชในกิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการนําบุคลากรทองถิ่นที่มีความรูความสามรถในดานคุณธรรม จริยธรรม มาชวยในกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
   3.3 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว มีคณะทํางานดานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่มีความรู 
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานคุณธรรม จริยธรรมเขามากํากับดูแลกิจกรรม และสถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการ
เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสม ชัดเจน มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับมาก 
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   3.4 ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ตองมีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลของนักเรียนอยางเปนระบบโดยใหมีคณะกรรมท่ีปรึกษา เพื่อ
แนะนํา เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการประเมิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
สถานศึกษาตองวางแผนติดตามและประเมินผลการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยกําหนดให
ชุมชน และการประชุมชี้แจงใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบในจุดประสงคขอบเขตงานและบทบาทหนาที่ และใหครู
ที่ปรึกษา ผูปกครอง และนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก 
 4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
พบวา ในภาพรวม โดยมีคา สัมประสิทธิสหสัมพันธอยูที่ .917 แสดงวาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย
มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางสูง เพราะคาความสัมพันธเขาใกล 1 เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา 
   4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานความขยันหมั่นเพียร มีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคา สัมประสิทธิสหสัมพันธอยู ที่ .719 แสดงวาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานการมีวินัยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม และความสัมพันธอยูในระดับสูง 
   4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริต มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคา สัมประสิทธิสหสัมพันธอยู ที่ .887 แสดงวาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานการมีวินัยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และความสัมพันธอยูในระดับสูง 
   4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยู ที่ .741 แสดง
วาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และความสัมพันธอยูในระดับสูง 
   4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานความมีระเบียบวินัย มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยู ที่ .804 แสดงวาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานการมีวินัยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และความสัมพันธอยูในระดับสูง 
   4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยู ที่ .813 แสดงวาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานการมีวินัยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัยกับการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย มีประเด็นที่นํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
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 1. คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ผูวิจัยจึงแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
และลําดับท่ี ดังตารางตอไปนี้ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย ดานความ
เอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ และดานความขยันหมั่นเพียร ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานวินัยของนักเรียนนั้นจะแสดงใหเห็นถึงระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน อันประกอบดวย
ปจจัยตางๆ โดยเฉพาะดานความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการชวยใหสังคมและประเทศชาติ 
เจริญกาวหนาดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยองคประกอบอ่ืนๆ ก็สําคัญสิ่งจากการวิจัยพบ องคประกอบรองลงมา
คือดานความรับผิดชอบ ดานระเบียบวินัย และดานความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจ  และดานความ
ขยันหม่ันเพียร ลวนอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นถึงองคประกอบทุกๆ มีสวนแสดงถึงระดับวินัยของนักเรียนที่มี
คุณภาพสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช ศรีรักษา และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระดับคุณธรรมพ้ืนฐาน
นักเรียน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสมุหศรัณย ปฺญาวชิโร (ทานุ) (2556 : บทคัดยอ) 
การวิจัย เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจสงเสริมคุณธรรมระดับประถมศึกษา 
ภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ เกิดนวล (2557 : บทคัดยอ) การวิจัย เร่ือง 
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบานไมงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สภาพคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานไมงาม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คือ ดานการมีจิตสํานึกดี ประพฤติดี โดยรวมสภาพ
การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ (2558 : บทคัดยอ) การ
วิจัย เร่ือง ศึกษาการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตปอมปราบศัตรู
พาย กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนตอการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   1.1 ดานความขยันหมั่นเพียร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะความขยันม่ันเพียรเปน
การสรางวินัยใหแกนักเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่นักเรียนสามารถปฏิบั ติงานที่ไดมอบหมายไดตรง
กําหนดเวลา เปนคุณลักษณะที่ดีสําหรับโตเปนเยาวชนท่ีดีในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสมุห
ศรัณย ปฺญาวชิโร (ทานุ) (2556 : บทคัดยอ) การวิจัย เร่ือง การสงเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลารับผิดเมื่อตนเองกระทําผิดประพฤติ
ตนเปนคนตรงตอเวลา รูจักแกไขปรับปรุงตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ (2558 
: บทคัดยอ) การวิจัย เรื่อง ศึกษาการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงาน
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการมีวินัย สงเสริมใหนักเรียนแตงกายตาม
ระเบียบของโรงเรียน และเขาหองเรียนใหตรงเวลา  
   1.2 ดานความซื่อสัตยสุจริต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เก็บ
ของตกไดนําสงคืนเจาของ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนที่มีคุณลักษณะดานวินัยที่
ดีอีกประการหนึ่ง คือ ตองมีคุณสมบัติดานความซื่อสัตยสุจริต โดยเฉพาะเมื่อพบสิ่งของท่ีไมใชของตนเอง และ
นําสงคืนเจาของ เปนสวนหนึ่งในการสรางวินัยและสรางสังคมที่ดีอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสมุห
ศรัณย ปฺญาวชิโร (ทานุ) (2556 : บทคัดยอ) การวิจัย เร่ือง การสงเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูจักแกไขปรับปรุงตนเองเมื่อปฏิบัติผิด
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ระเบียบของโรงเรียนการสงเสริมดานความซ่ือสัตยสุจริต โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
ยอมรับผิดในส่ิงที่ตนเองกระทําลงไป มีความซื่อสัตยตอพอแมและครูอาจารยทั้งตอหนาและลับหลัง และสิ่งของ
ผูอื่นไดแลวนําไปมอบใหครูสงคืนเจาของ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ (2558 : 
บทคัดยอ) การวิจัย เร่ือง ศึกษาการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานความซื่อสัตย ควรสงเสริมใหนักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของ
ผูอื่นไดแลวนําไปมอบใหครูเพื่อสงคืนเจาของ 
   1.3 ดานความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและมีน้ําใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา แบงปนสิ่งของใหผูอื่น มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะคุณลักษณะดานวินัยสวนสําคัญ
อีกประการหนึ่งตองเปนผูที่เอื้อเฟอเผ่ือแผและมีน้ําใจแกผูอื่น โดยเฉพาะผูที่อยูรอบขาง เพื่อใหเกิดการแบงปนทั้ง
ดานสิ่งของและความรูตางๆ ซึ่งนําเปนไปสูความรักและสามัคคีกันเปนหมูคณะ สอดคลองกับงานวิจัยของ พวง
รัตน ชํานาญเลิศกิจ (2558 : บทคัดยอ) การวิจัย เรื่อง ศึกษาการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมนักเรียนใหอภัย
เพื่อนเม่ือเพื่อนทําผิด และสงเสริมนักเรียนใหชวยเหลือผูอื่นดวยจิตอาสาโดยไมหวังผลตอบแทน 
   1.4 ดานความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมีคุณลักษณะดาน
วินัยจําเปนตองมีระเบียบวินัย ซึ่งนําไปสูการดําเนินรอยตามวิธีปฏิบัติที่ดีงาม การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมอัน
ดีงาม สรางสรรคใหเกิดการรักษาและธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของประเทศชาติอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช 
ศรีรักษา และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรม
พื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ควร
สงเสริม ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดานการประเมินผล สวน
คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียน ควรเนน มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ 
   1.5 ดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทํางาน
ใหเสร็จทันเวลาโดยไมตองควบคุม มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณลักษณะดานวินัย 
นักเรียนตองมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองไดรับมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงดวย
ตนเอง บงบอกถึงการรักษาวินัยใหแกตนเอง และยังเปนจุดสําคัญในการสรางเยาวชนท่ีมีสวนพัฒนาประเทศชาติ
เมื่อเยาวชนสวนใหญมีความรับผิดชอบงานสูงมารวมกันทํากิจกรรมตางๆ จะสามารถสรางสรรคและชวยกัน
พัฒนางาน สรางความกาวหนาในประเทศไดในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช ศรีรักษา และคณะ 
(2555 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรมพื้นฐานของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมดาน
ความรับผิดชอบงานท่ีที่ไดรับมอบหมาย 
 2. การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดานดานการติดตามและ
ประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลากร ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตองอาศัยการบริหารทั่วไป โดยผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญในการชวยผลักดันการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตองมีการกําหนด
นโยบาย จัดตั้งคณะกรรมการ ประชุมเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงาน และสรางกลุมเครือขายเพื่อชวยกันดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่มีสวนในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในการดําเนินการตองการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานไดผลลัพธตามวัตถุประสงคในการพัฒนาการดําเนินงานสง เสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ใหนักเรียนมีคุณลักษณะดานการมีวินัยเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ฤกษชัย 
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คุณูปการ (2549 : 78 – 233) ไดเสนอทฤษฎีที่สามารถใชสอนและฝกอบรมใหผูเรียนเปนผูที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงจริยธรรมโดยวิธีกระจางคานิยม หมายถึง ควรสงเสริม
ใหเขาไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นแลกคากับผูอื่นจนกระทั่ง เขายอมรับคานิยมถูกตองตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมดวยตนเอง การเปล่ียนคานิยมดวยวิธีการดังกลาวจึงเปนวิธีการเปลี่ยนคานิยมหรือพฤติกรรมโดยที่ผู
เปลี่ยนไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นวาตนไดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมซึ่งถือวา
เปนความสําเร็จสูงสุดของการเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงนภา ภักดีศิ
ริวงษ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสถาบันศาสนาในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการสงเสริม
จริยธรรม พระภิกษุสวนมากมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ การจัดโครงการอบรม
ศีลธรรมนักเรียนในภาคฤดูรอน การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โดยเปนผูใหความรวมมือแกคณะ
ครู-อาจารยและผูจัด และใหการสนับสนุนดานอุปกรณและสถานที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสมุหศรัณย 
ปฺญาวชิโร (ทานุ) (2556 : บทคัดยอ) การวิจัย เร่ือง การสงเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
วัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจสงเสริม
คุณธรรมระดับประถมศึกษา ภาพรวม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ 
(2558 : บทคัดยอ) การวิจัย เรื่อง ศึกษาการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนตอการ
สงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   3.1 ดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีสวนสําคัญในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงตองวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม แกโครงการที่เกี่ยวของ เพราะเปนจุดเริ่มตนใน
การสรางโครงการและผลักดันใหโครงการดําเนินจนสําเร็จลุลวงไปได สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีชัย อัมพุธ 
(2558 : บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง การสงเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สามัคคีศรีวิชัย อําเภอ
ทุงหัวชาง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยสรุป ดานการ
วางแผน มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายในการสงเสริมความมีวินัยของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.28 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สวาสดิ์ อินธิศร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาความ
เปนเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ของนักเรียนโรงเรียนสวงษวิทยาคม สรุปผลการศึกษา  
ทรัพยากรในดานงบประมาณ ของโครงการมีความเพียงพอ 
   3.2 ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทัศนคติที่ดีใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ตองมีทัศนคติที่ดีตอโครงการ การดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น คณะผูดําเนินงานตองสรางทัศนคติที่ดีใหแกผูรวมงาน เพราะมีสวนสําคัญในการสราง
โครงการที่ดี และผูเขารวมโครงการจะไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยาง
เต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีชัย อัมพุธ (2558 : บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง การ
สงเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สามัคคีศรีวิชัย อําเภอทุงหัวชาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยสรุป ดานการกระตุนและจูงใจ มีการประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองของความมีวินัยในตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.35 และ มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดาน
การสงเสริมความมีวินัยทุกเมื่อมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.24 
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   3.3 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว มีคณะทํางานดานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่มีความรู 
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ผูดําเนินงานตองมีบทบาทสําคัญในการ คัดสรร บุคลากรที่เหมาะสมในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยตองคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถโดยตรง มาชวยวางแผน ดําเนินงาน และติดตามผล
โครงการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สวาสดิ์ อินธิศร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการ
พัฒนาความเปนเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ICT) ของนักเรียนโรงเรียนสวงษวิทยาคม 
สรุปผลการศึกษา ทรัพยากรในดานระบบการจัดการของโครงการมีความเหมาะสม กระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก 
   3.4 ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ตองมีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลของนักเรียนอยางเปนระบบโดยใหมีคณะกรรมท่ีปรึกษา เพื่อ
แนะนํา เสนอแนะเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนการประเมิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสําคัญนั้น ตองมีผูเก่ียวของหลายฝาย เมื่อการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแลว จําเปนตองมีผูที่เก่ียวของในสวนงานตางๆ เขามารวมประเมินการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เพราะจะไดนําขอเสนอแนะมาแกไขและพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีชัย อัมพุธ (2558 : บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง การสงเสริมความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สามัคคีศรีวิชัย อําเภอทุงหัวชาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินผล มีการกํากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน/โครงการสงเสริมความมีวินัยของนักเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.72  
  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตองนํามา
พัฒนาในดานความขยันหม่ันเพียร นักเรียนควรมีสวนชวยเหลือเพื่อนๆ ทํางานเมื่อมีเวลาวาง ดานความซื่อสัตย 
นักเรียนแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีดีทั้งตอหนาและลับหลัง ดานการมีวินัย นักเรียนควรมีสวนใหการชวยเหลือผู
ที่ดอยกวาตนกอน ดานความมีระเบียบวินัย นักเรียนควรคํานึงถึงแตงกายถูกตองและตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ดานความรับผิดชอบ นักเรียนตองปฏิบัติตนใหเปนประโยชนโดยชวยทํางานตามที่ผูปกครองมอบให 
สวนการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในดานการบริหารทั่วไป  ผูบริหารสถานศึกษาตองให
ความสําคัญการดําเนินงานและพยายามหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ดานบุคลากร สถานศึกษาตองนํา
บุคลากรทองถิ่นที่มีความรูความสามารถในดานคุณธรรม จริยธรรม มาชวยในกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
การจัดกิจกรรมสงเสริม สถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสม ชัดเจน ดานการติดตามและประเมินผล ตองมีการสเสริมใหครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และนักเรียนไดมี
สวนรวมในการประเมินผลรวมกัน 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของควรสรางความตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานวินัยที่เหมาะสม โดย
กําหนดบทบาทใหผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมกิจกรรม การทํางานเปนทีมเพื่อชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักอยางตอเนื่อง  
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 3. การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง โดยตองมีการจัดตั้งผูรับผิดชอบ การดําเนินการจดประชุมรวมกันทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของเพื่อรวมกันคิด วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาแผนการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีสวน
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยของนักเรียน 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
 2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
 3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในยุค 4.0 เพื่อใหเกิด
คุณลักษณะท่ีตรงตอการประกอบอาชีพและการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต 
 4. ควรมีการศึกษาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดย
เปรียบเทียบระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในประเทศไทย กับนักเรียนในกลุมประเทศอาเซียน 
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ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 
STUDENT’S SATISFACTION ON LIBRARY SERVICE OF PA SANG 
INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE,PA SANG 
DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE 
 
ผูวิจัย    ชาตรี กลิ่นจันทร 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 

ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช

บริการหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปาซาง จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
สถานศึกษาเดิมที่จบและประเภทวิชา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 -           
ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ปการศึกษา 2560 จํานวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 

1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาทุกกระบวนการอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่ 3 ดาน
ทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด รองลงมาคือดานที่ 2 ดานบุคลากร ดานที่ 1 ดานอาคารสถานท่ี และดานสุดทาย
คือ ดานท่ี 4 ดานการใหบริการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัย
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมท่ีจบการศึกษา และตามระดับชั้นมี
ระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวม
ไมแตกตางกันจําแนกตามประเภทวิชามีระดับมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพ
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริการ หองสมุด 
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Abstract 
  The purposes of the study were 1) student's satisfaction toward the library 
services of Pa Sang Vocational College, Pa Sang District, Lamphun Province. 2) to 
compare students' satisfaction toward the use of library services at Pa Sang Vocational 
Colleges classified by sex, educational level, old school graduated and graduation level 
The samplings of the study were 310 students in Pa Sang Vocational College. The 
instrument used to collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire 
was 0.84. The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test 
and F-test. The results were as follows: 
  1. The data analysis of the students’ satisfaction toward the use of library 

services at Pa Sang Vocational Colleges were ,in general, at a high level as well as each 
aspect. When consider from high to low average, there are library resource, personnel, 
building facility and services respectively. 

 2. The comparison of the students’ satisfaction toward the use of library services at 

Pa Sang Vocational Colleges classified by different sexes, education level, and old school 
graduated shown non-difference in students’ satisfaction level. However, the difference were
found statistically significant at the .05 level when classified by graduation level.

Keyword : Satisfaction Service Library
 

บทนํา 
ปจจุบันการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยเนื่องจาก ปจจุบันโลก

แคบลงซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้นจึง
ควรใหความสําคัญ ตอการเรียนรูและการศึกษาหาความรูใหกวางมากย่ิงขึ้น การปฏิรูปการศึกษาจึง มีความ
จําเปนเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาคนไดอยางแทจริงเพื่อใหรูทันตามกระแสและความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปจจุบัน “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
นับเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซึ่งนําไปสูการปฏิรูป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 4-9 ) การศึกษาในดาน 
ตาง ๆ โดยหองสมุดจะมีบทบาทและมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในฐานะเปนแหลงเรียนรู ตลอด
ชีวิตและเปนศูนยกลางของเครือขายการเรียนรูในทองถิ่นและโรงเรียนหรือวิทยาลัยตางๆ แตเนื่องจากระบบ
หองสมุดไทยนั้นนาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะเปนสถานท่ีที่มีคนเพียงบางสวนที่เห็นคุณคาและเขาไปใชบริการอยาง 

หองสมุดเปนสถานท่ีหนึ่งในการศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรู พระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ในสวนที่เก่ียวของกับหองสมุดระบุภาพรวมของการปฏิรูปการเรียนรูในแนวทางตาง ๆ (หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย. 
2547 : 6-7) การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนแตละคนมีความตองการ หรือความถนัดไมเหมือนกัน 
หองสมุดจึงเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อใหผูเรียนศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาท่ีไม สามารถฟงคําบรรยายจากครูได  ใน
อนาคตหองสมุดจะกลายเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ ซึ่งชวยใหผูเรียน ประสบความสําเร็จในการเรียน เพราะการ
เรียนในสถานศึกษาเพียงชวงใดชวงหนึ่งนั้นไมเพียงพอสําหรับ โลกในยุคปจจุบันและอนาคต การเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน การจัดตั้งแหลงเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
รวมถึงหองสมุดประชาชนดวย หองสมุดประชาชนและหองสมุดสถานศึกษาสามารถ ใหบริการเกี่ยวเนื่องกันและ
ถือวาหองสมุดคือบริการของสถานศึกษา หองสมุด จะไมเปนเพียงสถานที่เก็บหนังสือเทานั้น จะมีสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและส่ืออื่นๆ ดวย นอกจากนั้นหองสมุดยังเปนสถาบัน ทางสังคม เปนขุมปญญาชุมชน เปนองคกร
ชุมชนใหบริการวิชาการและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมบุคลากรทางวิชาชีพ 
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หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนหองสมุดที่ตั้งขึ้นมาภายในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย รวมไปถึง
หองสมุดสถาบันราชภัฎ หองสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และหองสมุดวิทยาลัยเพื่อการอาชีวศึกษาท่ีเปด
สอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนิสิต นักศึกษา อาจารยไดใชเพื่อการเรียนการสอนและการ
คนควาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง (แมนมาส ชวลิต, 2541 : 69) เพ่ือใหบริการทางวิชาการในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควา และวิจัยของนิสิต นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้ง
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนอาจารยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

หองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปาซางจังหวัดลําพูนก็เปนอีกสถานที่หนึ่ง ท่ีเปนแหลงคนควาวิจัยเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกรงทางวิชาการของสถาบัน ตลอดจนเปนแหลงคนควาหาขอมูลของนักศึกษาอาจารยตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการของหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปาซางซึงเปนแหลงรวบรวมและเผยแพร
สารสนเทศอันเปนหัวใจของการศึกษาและพัฒนาการเรียน การสอน การศึกษาคนควาการวิจัยเปนศูนยกลางการ
บริการสารสนเทศ รวมทั้งชวยสงเสริมใหผูใชมีความรูทักษะในการสืบคนสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ชวยใหนักศึกษารักการอาน รักการคนควา ตลอดจนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากการอานหนังสือการ
คนควาเพิ่มเติม 

ความพึงพอใจ เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปน
งานท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ ผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจแกพนักงานในองคกร 
เพื่อที่จะสามารถสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ เพราะความเจริญกาว- หนาของงานบริการมีปจจัยสําคัญ 
ประการแรก ท่ีเปนตัวบงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริการที่ชาญฉลาด จึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาให
ลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพ่ือใหเปน
แนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุด (สาโรจ ไสยสมบัติ, 2543  

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรคนหนึ่งในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดมีความสนใจศึกษา เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการแกไข การปฏิบัติงานของ
หองสมุดโรงเรียนรวมทั้งนําผลการศึกษามาใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการปรับปรุง พัฒนางานบริการ
ของหองสมุดตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปา

ซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษาเดิมที่จบและประเภทวิชา 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดอาศัยแนวคิดเร่ืองการพัฒนาจาก (สุรศักดิ์ ศรีละมนตรี, 2547 : 4) และผลการวิจัย

ของ นพดล อินทรจันทร (2554 : 26) เก่ียวกับการจัดบริการหองสมุดมี 4 ดาน ดังนี้ 
1. ดานอาคารสถานท่ี 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด 

 4. ดานการใหบริการ  
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 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอ ใจ ของนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษาโดยศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศระดับการศึกษา สถานศึกษาเดิมที่จบมา ประเภทวิชา
ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียน นักศึกษา ชายและหญิง มีความพึงพอใจ ตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แตกตางกัน 

 2. ระดับการศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใหบริการหองสมุดของวิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แตกตางกัน 

 3. นักเรียนนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการ
ใหบริการหองสมุดของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีแตกตางกัน 

 4. ประเภทวิชาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใหบริการหองสมุดของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แตกตางกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปา

ซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุดและเพื่อเปรียบเทียบเพื่อใหทราบภาพรวม 
การบริการหองสมุดโรงเรียน และสามารถนําขอมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดของวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สถานศึกษาเดิมที่จบ 
4. ประเภทวิชา 
  

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา      
ที่มีตอการใชบริการหองสมดุ          

ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 ดาน 
1. ดานอาคารสถานท่ี 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด 
4. ดานการใหบริการ 
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 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีพปาซาง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2560 แยกเปนนักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ทั้งหมดจํานวน 1,589 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 
ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง ปการศึกษา 2560 โดยการกําหนดกลุมตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน(Krejcie&Mogan, 1970:608-
609) โดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)ตามระดับชั้นของนักเรียน จํานวน 310 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามโดยแบงออกเปน2สวนคือ 

ตอนท่ี1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงไดแก เพศ 
ระดับชั้น สถานศึกษาเดิมที่จบและประเภทวิชา 

ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดโดยอาศัยแนวคิดของ (สุรศักดิ์ ศรีละมนตรี , 2547:4) ซ่ึง
ประกอบดวยความพึงพอใจ 4 ดานคือ 

1. ดานอาคารสถานท่ี 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด 
4. ดานการใหบริการ 

ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายความวา ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายความวา ระดับความพึงพอใจ มาก 
 ระดับ 3 หมายความวา ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายความวา ระดับความพึงพอใจ นอย 
 ระดับ 1 หมายความวา ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด 

ขั้นตอนการสรางเครือ่งมือวิจัย 
การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองในรูปแบบของ

แบบสอบถามท่ีประชากรตัวแทนเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือโดยผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใชบริการ หองสมุดทั้ง    
4 ดาน คือ 
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  1.1 ดานอาคารสถานท่ี 
  1.2 ดานบุคลากร 

1.3 ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด 
1.4 ดานการใหบริการ 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
 3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัยแบงออกเปนสองตอนประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนขอมูล 
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชา ตอนที่ 2 

การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา( Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  

 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ นักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีพบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนแลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคา
ความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของCronbach’s Alpha Coefficientn 
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเทากับ 0.84 

 7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิยาลัยเวสเทิรนถึงวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เก่ียวของหลังจากเก็บขอมูลแลว 
4. ตรวจสอบความครบถวนความถูกตองของเคร่ืองมือแลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่1เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาและ

สาขาวิชา ของผูตอบแบบสอบถามคิดเปนรอยละและความถี่ 
ตอนที่2 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัย

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในดานอาคารสถานที่
ดานบุคลากรดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดดานการใหบริการ โดยหาคาเฉลี่ย(ความหมายของคะแนนโดยใช
คะแนนเฉลี่ย ( )ของคะแนนซ่ึงกําหนดตามเกณฑแปลความหมายดังนี้(ชูศรี วงศรัตนะ,2549: 116) 
   4.51 – 5.00 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
    3.51 – 4.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจ มาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจ นอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 

ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผลปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช
บริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ดานท่ี ความพึงพอใจ 
n = 310 

ระดับ 
X  SD 

1. ดานอาคารสถานท่ี 3.96 0.83 มาก 
2. ดานบุคลากร 3.98 0.84 มาก 
3. ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด 4.00 0.83 มาก 
4. ดานการใหบริการ 3.95 0.84 มาก 
 รวม 3.98 0.84 มาก 

   
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช

บริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                  
( X = 3.98, SD = 0.84) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกกระบวนการอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจาก
คาเฉล่ียมากไปนอยดังตอไปนี้ดานท่ี 3 ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด ( X = 4.00, SD = 0.83) รองลงมาคือ
ดานที่ 2 ดานบุคลากร ( X = 3.98, SD = 0.87) ดานที่ 1 ดานอาคารสถานที่ ( X = 3.96, SD = 0.83) และ
ดานสุดทายคือ ดานที่ 4 ดานการใหบริการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.95, SD = 0.84)  
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช

บริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 4 ดานการ
ใหบริการ 

ขอที่ ดานท่ี 4 ดานการใหบริการ 
n = 310  

ระดับ X  SD 
1. หองสมุดมีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนเปนระบบ 3.91 0.87 มาก 
2. หองสมุดมีการใหบริการสะดวก รวดเร็ว 3.90 0.82 มาก 
3. เวลาในการใหบริการปด-เปดของหองสมุดมีความเหมาะสม 4.09 0.84 มาก 
4. หองสมุดมีระยะเวลาการยืม-สงคืนหนังสือที่เหมาะสม 3.92 0.82 มาก 
5. หองสมุดมีขอมูลและทรัพยากรบนชั้นใหคนหาไดงาย 3.92 0.86 มาก 
 รวม 3.95 0.84 มาก 

  
  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช
บริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 4 ดานการใหบริการ โดย

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.95, SD = 0.84) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาเวลาในการใหบริการ         

ปด-เปดของหองสมุดมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก ( X = 4.09, SD = 0.84) 

รองลงมาคือ หองสมุดมีระยะเวลาการยืม-สงคืนหนังสือที่เหมาะสม อยูในระดับมาก ( X = 3.92, SD = 0.82) 
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หองสมุดมีขอมูลและทรัพยากรบนชั้นใหคนหาไดงายอยูในระดับมาก ( X = 3.92, SD = 0.86) หองสมุดมี

ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนเปนระบบ อยูในระดับมาก ( X = 3.91, SD = 0.87) และลําดับสุดทายหองสมุดมี

การใหบริการสะดวก รวดเร็ว อยูในระดับมาก ( X = 3.90, SD = 0.82) 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใช

บริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จําแนกตามเพศ 
สถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา ระดับชั้น และประเภทวิชาที่เรียน โดยใชการทดสอบ t - test 
และ One-Way ANOVA 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 219 3.99 0.17 1.587 .114 
หญิง 91 3.95 0.17   
รวม 310     

 
  จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิง มีระดับความพึงพอใจตอการใชริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ

วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา 

สถานศึกษาเดิมที่
จบการศึกษา 

n X  SD t Sig. 

รัฐบาล 268 3.98 0.17 1.98 .942 
เอกชน 42 3.93 0.18   

รวม 310     

 
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 

ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาลหรือเอกชนมีระดับความพึงพอใจตอการใชริการ
หองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ

วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้น 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.116 4 0.042 1.364 0.247 
ภายในกลุม 9.308 305 0.031   

รวม 9.475 309    

 


�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ที่มี
ระดับชั้นตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใชริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จั งหวัด
ลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ

วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.240 3 .080 2.648 0.049 
ภายในกลุม 9.235 306 .030   

รวม 9.475 309    

* < 0.05 
  

จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษาที่
เรียนกันคนละสาขาวิชาตางกันมีระดับมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู (Post Hoc) ของคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักเรียน 

นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียน 

ความพึงพอใจที่มีตอ
การใชบริการหองสมุด 

 

X  

อุตสาหกรรม 
3.97 

พาณิชยกรรม 
4.09 

คหกรรม 
3.90 

ศิลปกรรม 
3.99 

อุตสาหกรรม 3.97 - -.0171 .0697* -.0193 
พาณิชยกรรม 4.09 - - .0868* -.0022 
คหกรรม 3.90 - - - -.0890* 
ศิลปกรรม 3.99 - - - - 

*p< 05 
จากตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ LSD (Least significant difference 

test) ตามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียน พบวา แตกตางกัน 3 คู คือ 

 คูที่ 1 อุตสาหกรรม กับ คหกรรม 
 คูที่ 2 พาณิชยกรรม กับ คหกรรม 
 คูที่ 3 คหกรรม กับ ศิลปกรรม 
 นั่นคือ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่เรียนในวิชาอุตสาหกรรม กับ วิชาคหกรรม ท่ีเรียนในวิชา พาณิชยกรรม กับวิชา 
คหกรรม และที่เรียนในวิชาคหกรรม กับ วิชาศิลปกรรม มีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด 
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดานทั้งนั้น
เนื่องมาจาก การศึกษาในปจจุบันการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย 
เนื่องจากปจจุบันโลกแคบลงซ่ึงเปนผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญ ตอการเรียนรูและการศึกษาหาความรูใหกวางมากยิ่งขึ้น การปฏิ รูป
การศึกษาจึง มีความจําเปนเพ่ือใหการศึกษาสามารถพัฒนาคนไดอยางแทจริงเพื่อใหรูทันตามกระแสและความ
เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 นับเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซ่ึงนําไปสูการปฏิรูป (พระราชบัญญัติการศึกษา 2545 
: 4-9) การศึกษาในดาน ตาง ๆ โดยหองสมุดจะมีบทบาทและมีสวนรวมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในฐานะ
เปนแหลงเรียนรู ตลอดชีวิตและเปนศูนยกลางของเครือขายการเรียนรูในทองถิ่นและโรงเรียนหรือวิทยาลัยตางๆ 
แตเนื่องจากระบบหองสมุดไทยนั้นนาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะเปนสถานที่ที่มีคนเพียงบางสวนที่เห็นคุณคาและ
เขาไปใชบริการอยางจริงจัง ซ่ึงสวนมากจะเปนคน กลุมเดิม เชน นักศึกษาอาจารยและประชาชนท่ีบอยูบริเวณ
ใกลเคียงกับ หองสมุด ทั้ง ๆ ที่หองสมุดเปน แหลงความรูที่สําคัญคลายกับ มันสมองของเยาวชนไทยและ
โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะตอง น้ําไปใชในการหาขอมูลหรือความรูในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางมากมายและหลายหลาย 
แตปจจุบันกันมีความนิยมนอยมากในการเขามาใชบริการหองสมุด สอดคลองกับการวิจัยของ พรรณนิภา  สุขคี้ 
(2559 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการใชบริการหองสมุด
โรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ดาน 
คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด ดานการใหบริการ ในภาพรวมรายดานมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของนพดล อินทรจันทร (2554 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง
การศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวม
และรายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการคนควา เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้ 

  1.1 การศึกษาของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 1 ดานอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก วิทยาลัยการอาชีพปาซาง จังหวัด ลําพูน มีบรรยากาศภายในหองสมุดมีความเหมาะสม
แกการอาน หองสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอกับการใชงาน หองสมุดมีความทันสมัยของอุปกรณในการ
สืบคน หองสมุดมีเกาอี้เพียงพอ มีแสงสวางที่เหมาะสมกับการอานหนังสือ มีอากาศถายเทไดสะดวกและอุณหภูมิ
มีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานของวิจัย จิตรสนา พรมสุทธิ (2558 : 9) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม ปการศึกษา 2558 โดยผล
การศึกษาพบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทาการ
เรียนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย ทั้ง
อาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรูตางๆ ภายในวิทยาลัย เชนเดียวกับงานวิจัยของ บรรจง พลไชย (2552 : 11) ได
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการใชหองสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี 
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2552 โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการใชหองสมุดของ 
นักศึกษาพยาบาล ในดานอาคารสถานท่ี โดย สวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก 3 อันดับ แรก ไดแก แสงสวาง เหมาะสมกับการอาน หนังสือ ปายหมวดหมูหนังสือ ระบุ
ไวอยางชัดเจน และอากาศถายเทไดสะดวก  
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 1.2 การศึกษาของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 2 ดานบุคลากร โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรหองสมุดใหบริการอยางเทาเทียม เสมอภาค บุคลากรหองสมุดมีความตรงตอเวลาใน
การใหบริการ บุคลากรหองสมุดมีความกระตือรือรนในการใหบริการ บุคลากรงานหองสมุดใหความสนใจและ
แนะนําการใหบริการไดดีแกผูใชบริการ บุคลากรในหองสมุดมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฉัตรกมล อนนตะชัย วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แกว (2559 : 34) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พบวา ความพึงพอในตอการใหบริการของศูนยวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ
ปรีดาพร ธรรมรัตน และคณะ (2550 : 48) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดชายหาด
เคลื่อนที่ เทศบาลนครสงขลา จากการศึกษา พบวาผูใหบริการหองสมุดชายหาดเคลื่อนที่  เทศบาลนครสงขลามี
ความพอใจในระดับมาก 

 1.3 การศึกษาของ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 3 ดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด โดยภาพรวม
พบวาอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากวา หองสมุดมีการประชาสัมพันธ บริการใหมๆ ใหกับนักเรียนนักศึกษา
ทราบ โดยในหองสมุดมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หองสมุดจัดเรียงขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบ 
หองสมุดมีสื่อและส่ิงพิมพที่นาสนใจ อยูในระดับมาก หองสมุดมีวารสารที่นาสนใจ จํานวนหนังสือในหองสมุด
เพียงพอตอการใชบริการ รวมไปถึงหนังสือในหองสมุดมีความทันสมัย หนังสือในหองสมุดมีการดูแลรักษา ไมฉีก
ขาด สอดคลองกับ ระเบียบ แสงจันทร (2557 : 5) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการใช บริการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผลการศึกษาความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ 
พบวาผูตอบแบบสํารวจมีความพึง พอใจตอทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากทุกบริการเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 
3 ลําดับแรก ดังนี้ฐานขอมูลหองสมุด (Library Database/OPAC) ฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) และ สื่อสิ่งพิมพ เชนเดียวกับงานวิจัยของ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2556 : 7) ได
ทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ปการศึกษา 2555 โดยผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก 

1.4 การศึกษาของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของ
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานที่ 4 ดานการใหบริการ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากวา หองสมุดวิทยาลัยการอาชีพปาซาง มีเวลาในการใหบริการปด-เปดของหองสมุดมีความ
เหมาะสม รวมไปถึงหองสมุดมีระยะเวลาการยืม-สงคืนหนังสือที่เหมาะสม มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนเปน
ระบบ มีการใหบริการสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี กรณียกิจ (2558 : 93) ไดศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของหองสมุด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. โดยผล
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีการตอใหบริการหองสมุดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพามี
ความพึงพอใจตอการใหบริการใหดานของการใหบริการในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ บุญ
เจริญรักษา (2552 : 54) ไดทําการศึกษาเร่ือง รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 โดยผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมผูใชบริการพึงพอใจในการบริการของหองสมุดอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัย
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา ระดับชั้นและประเภท
วิชาที่เรียน สรุปไดดังตอไปนี้ 
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 2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิง มีระดับความพึงพอใจตอการใชริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากวานักเรียนเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจในการใชบริหารหองสมุด
เทากันและมีความตองการที่จะใชหองสมุดพอ ๆ กัน จึงทําใหเกิดความพึงพอใจเหมือนกัน สอดคลองกับ บรรจง 
พลไชย (2552 : 14) ไดทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการใชหองสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2552 โดยผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ี
มีเพศ แตกตางกัน มีปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจเขาใชบริการหองสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม ไม
แตกตางกัน เชนเดียวกับ ปรีดาพร ธรรมรัตน และคณะ (2550 : 48) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุดชายหาดเคลื่อนที่ เทศบาลนครสงขลา จากการศึกษาพบวา ผูใช บริการหองสมุดชายหาด
เคลื่อนที่ เทศบาลนครสงขลา ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดไมแตกตางกัน  

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาลหรือเอกชนมีระดับความพึงพอใจตอการใชริการ
หองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เนื่องมาจาก
หองสมุดไมวาจะเปนโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน จะมีลักษณะของการใหบริการที่เหมือนๆ กัน ดังนั้น การปฏิบัติ
ตัวของนักเรียนนักศึกษา ในการใชหองสมุดจึงไมแตกตางกันเทาไหร เปนผลทําใหความพึงพอใจในการใชบริการ
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กัณนิกา เพชรสงศรี (2556 : 40) ท่ีพบวา บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน 
โรงเรียนขนาดตางกัน พบวา ประสิทธิภาพการ บริหารงานหองสมุด โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ  

  2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ท่ีมี
ระดับชั้นตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก หองสมุดมีการใหบริการกับนักเรียน นักศึกษาในทุก
ระดับชั้นที่เหมือนกัน มีหนังสือเพียงพอ เหมาะสม รวมไปถึงเทคโนโลยีที่นํามาใชในการใหบริการหองสมุด ที่ทํา
ใหนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปรีชา อาษาวัง (2559 :14) ไดทําการวิจัย
พบวา นักศึกษาที่จําแนกคณะ/วิทยาลัยที่กําลังศึกษา มีปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการ 
หองสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก การท่ีไดรับ
การบริการใน ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการใชบริการ 
ดานบุคลากร ดาน กระบวนการใหบริการ และดานกายภาพ ท่ีเหมือนกันและเทาเทียมกันจึงทําใหผลการวิจัย
ปจจัยจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจเขาใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม ไมแตกตางกัน เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เชนเดียวกับ กชพร ตันทะสุวรรณ (2555 : 90) ท่ีทําการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีชั้นป
แตกตางกัน มีการรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดโดยรวมไมแตกตางกัน การที่ไดขอสรุปเชน นี้อาจเนื่องมาจาก
วานักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปตาง ๆ สามารถรับรู การ
ประชาสัมพันธหองสมุดทุกประเภทไดอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดดานชั้นปที่กําลังศึกษา นักศึกษา
ที่มีชั้นปแตกตางกัน มีการเปดรับสื่อการประชาสัมพันธหองสมุดโดยรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจาก การรับรูเนื้อหา
การประชาสัมพันธตองผานส่ือ หากนักศึกษาที่มีชั้นปตางกันเปดรับสื่อไมแตกตางกันยอมรับรูเนื้อหาไมแตกตาง 
กันเชนกัน 
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  2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด 
ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษาที่
เรียนกันคนละสาขาวิชาตางกันมีระดับมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
นักเรียน นักศึกษาที่อยูในระดับชั้นที่ตางกัน อาจจะมีความสนใจในการใชบริการหองสมุดที่แตกตางกัน รวมไป
ถึงหนังสือที่ตองการนั้นในแตละระดับชั้นปก็ไมเหมือนกัน จึงเปนผลทําใหความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุด
แตกตางกันถานักเรียน นักศึกษามีระดับชั้นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ กชพร ตันทะสุวรรณ (2555 : 52) ได
ทําการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรและกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดโดยรวมแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่เรียนใน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับรูการประชาสัมพันธหองสมุดมากกวานักศึกษาที่เรียนในกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เชนเดียวกับงานวิจัย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัย
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
  1. ควรมีการวิเคราะหถึง จํานวนนักเรียนนักศึกษา กับทรัพยากรหองสมุด วาเพียงพอหรือไมเพื่อจะได
เปนแนวทางในการจัดการดานการบริหารงานหองสมุดตอไป 
  2. วิทยาลัยควรมีการวางแผนดานการจัดการหองสมุดทั้ง 4 ดาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 3. วิทยาลัย ควรสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการหองสมุดของ
วิทยาลัยเพื่อการนําไปพัฒนาการใหบริการหองสมุดตอไป 
  4. วิทยาลัยควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการใหบริการ เพราะเม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับความพึง
พอใจท่ีไดมีคาต่ําสุด โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วในการใหบริการ ยิ่งไปกวานั้น หองสมุดควรมีการปรับ
พื้นที่สําหรับการใหบริการใหเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา รวมไปถึงจัดหาหนังสือใหเพียงพอตอความ
ตองการที่คนควาของนักศึกษาดวย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบในการใหบริการหองสมุด ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงศึกษารูปแบบการ

ใหบริการจากสถาบันอื่นเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานหองสมุดตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนที่อยูในกลุมอาชีวศึกษา

ดวยกัน 
  3. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหองสมุดของวิทยาลัยเพื่อนําไปปรับปรุง
กระบวนการในการใหบริการหองสมุดของวิทยาลัยตอไป 
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การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
 
EVALUATION OF VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MARKETING OF 
NON–FORMAL AND INFORMAL EDUCATION, MUANG SURAT THANI DISTRICT.
 
ผูวิจัย   ณัฏฐามณี  พุทธกุลหิรัญเมธา  
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  
อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช  ทองกานเหลือง 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป 
ใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน ตัวแทนสถานประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง 
สุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 68 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณผูบริหาร          
2) แบบสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ 3) แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน 4) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา 
5) แบบสอบถามสําหรับตัวแทนสถานประกอบการ 6) แบบบันทึกขอมูลดานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบวาผลการประเมินในภาพรวมดานบริบท ของครูผูสอน นักศึกษา และตัวแทนสถาน
ประกอบการ มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก โดยผูบริหารและตัวแทนสถานประกอบการ ความ
คิดเห็นวามีความเหมาะสม ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม สวนผลการประเมินดาน
ผลผลิตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 
ต่ํากวาเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนด สวนผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สูงกวาเกณฑ
การประเมิน  
 
คําสําคัญ : ประเมินหลักสูตร , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ซิปปโมเดล  
 
ABSTRACT 
 The objective of the study was to evaluate of Vocational Certificate Program in 
Marketing of Non - Formal and Informational Education, Muang Suratthani District 
using the CIPP Model in 4 aspects: context, input, process, and output. The research 
population consisted of administrators, teachers, agency of establishment in Muang 
Suratthani and students of vocational certificate in marketing of 2017 academic year in 
total 68 population. The tools used in the study include 1) interview form of the 
administrators 2) interview form of the agency of establishment in Muang Suratthani 3) 
questionnaire for the teachers 3) questionnaire for the students 5) questionnaire for the 
agency of establishment in Muang Suratthani 6) Record form of the result of learning 
achievement of the students. 
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The results of the study as a whole in context is high level and the opinion of the 

school administrators and agency of establishment in Muang Suratthani toward 
curriculum is suitable, input and process is high level and the opinion of the school 
administrators toward curriculum is suitable. The achievement of the students in the 
vocational certificate program in Marketing content standards is under criteria of the 
Office of the Basic Education Commission and the assessment desirable characteristic is 
above criteria. 

Key Word : Evaluation, Vocational Certificate, CIPP Model
 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในชวงทศวรรษที่ผานมา 

ทําใหผูคนตองมีการปรับตัวอยูเสมอ โดยเฉพาะในปจจุบันรัฐบาลไดจัดทําแผนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ดวยนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” 
มีความหมายมากกวาการใหความรูกับคนเทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย กลาวคือ นอกจากให
ความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนท่ีรักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวย การพัฒนา
ประเทศจําเปนตองพัฒนาคนตลอดเวลา กระบวนการจัดการศึกษาท่ีดีจะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยาง
ราบร่ืน เกิดผลที่แนนอนรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองจัดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ การจัดการศึกษาตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดผูรับผิดชอบเปนสองระดับ คือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูกําหนดวิชาแกนกลาง และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําหลักสูตรทองถิ่นปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวของ (ภัทราพร ชางเหล็ก 2559) หลักสูตร
สถานศึกษาเปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาแตละแหงจะตองวางแผน
พัฒนาผูเรียนในแตละปหรือภาค และกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม (กรมวิชาการ, 2545 : 1) การปรับปรุงระบบหลักสูตรใหมีคุณภาพ
จําเปนตองอาศัยการประเมินหลักสูตรเพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผลผลิตของสถานศึกษา จึงถือเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดที่จะทําให
ทราบวาหลักสูตรที่ใชอยูนั้น มีอะไรบกพรอง สามารถสนองความตองการของผูเรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดหรือไม ในขณะเดียวกันมีอะไรดีและใชไดผลอยู ผลการประเมินเปนขอมูลในการตัดสินใจแกไข และปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมตอไป  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการผลิตนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก โดยมีเปาหมายการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตรวมกับภาคีเครือขาย เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีระบบ และเปาหมายที่ชัดเจนตลอดมา แตจากการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม พบวา ปญหาและจุดที่ควรพัฒนาเรื่องการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศยังไมครบถวนและเปนระบบ ครูมีภาระหนาที่อื่นๆ ที่ตองปฏิบัติ นอกเหนือจากการทําหนาที่สอน ทํา
ใหไมมีเวลาในการคิดพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสวนใหญต่ํากวาเกณฑ และยังขาดระบบติดตามประเมินผล การนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
(รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสุราษฎรธานี : 2557) 
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ผูวิจัยในฐานะปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอน รวมท้ังปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ฝาย
วิชาการของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญของ
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด เพื่อทําใหทราบผลการใชหลักสูตรเกี่ยวกับ
ปญหาที่แทจริง ขอดี ขอบกพรองตาง ๆ ของการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือกใช แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (CIPP Model) มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร 
เพราะเปนการประเมินที่มีกระบวนการตอเนื่อง ชัดเจน สามารถประเมินไดครบทั้งระบบ ใหขอมูลที่ละเอียดและ
ครอบคลุมในการตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการตอไป และเพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิต 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประเด็นที่ศึกษาคือ ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร ครูผูสอน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี และตัวแทนสถาน
ประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ ประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟล
บีม (Stufflebeam) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูบริหาร/ตัวแทนสถานการ นักศึกษา/ครูผูสอน ครูผูสอน นักศึกษา 

ดานบรบิท (Context) 
1.1 นโยบายของ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
1.2 นโยบายของสถานศึกษา 
1.3 สภาพแวดลอมภายนอก
สถานศึกษา 
1.4 ความตองการ/ความ
คาดหวังของผูประกอบการ
จากผลผลิตหลักสูตร 
1.5 ความตองการแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ดานปจจัยนําเขา (Input) 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
2.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร 
2.3 โครงสรางของหลักสูตร 
2.4 สาระการเรียนรู 
2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2.6 คุณสมบัติของผูบริหาร 
2.7 คุณสมบัติของครูผูสอน 
2.8 คุณสมบัติของผูเรียน 
2.9 สื่อ วัสดุ อปุกรณการเรียน
การสอน 
2.10 แหลงเรียนรู 
2.11 งบประมาณ 
2.12 อาคารสถานท่ี 

ดานกระบวนการ
(Process) 
3.1 การจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3.2 การวัดและการ
ประเมินผล 
 
 

ดานผลผลิต
(Product)  
4.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
4.2 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (CIPP Model) 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมือง สุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย 
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น 68 คน 

1. ผูบริหาร โดยใชแบบสัมภาษณในการวิจัย เพื่อประเมินหลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และ
ดานกระบวนการ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎรธานี  ผูอํานวยการ ขาราชการ 
หัวหนางานฝายวิชาการ หัวหนางานฝายทะเบียน และหัวหนางานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 

2. ครูผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบสอบถามในการวิจัย เพื่อประเมิน
หลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ จํานวน 6 คน 

3. ตัวแทนสถานประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  3.1 การประเมินดานบริบท เพ่ือประเมินความตองการแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

ใชแบบสัมภาษณในการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจาก ตัวแทนสํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทน
หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทนสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด สุราษฎรธานี จํานวน 4 คน 

   3.2 การประเมินดานบริบท เพื่อประเมินความตองการและความคาดหวังของผูประกอบการ 
ใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจาก ตัวแทนเจาของกิจการ ผูจัดการ หรือหัวหนางานท่ีรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ชั้นป 3 ฝกปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2560 จํานวน 7 คน 

4. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ชั้นป 1 – 3 ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบสอบถามในการวิจัย 
เพื่อประเมินหลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ จํานวน 42 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูลขอมูล  

1. แบบสอบถาม มีจํานวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน และชุดที่ 2แบบสอบถาม
สําหรับนักเรียน เพ่ือประเมินหลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ สวนชุดที่  3 
แบบสอบถามสําหรับตัวแทนสถานประกอบการ เปนการประเมินหลักสูตรดานบริบท เพื่อประเมินความตองการ
แรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) มีจํานวน 2 ชุด 
คือ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณผูบริหาร เพื่อประเมินหลักสูตรในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ เปนการประเมินหลักสูตรดานบริบท เพื่อประเมินความ
ตองการและความคาดหวังของผูประกอบการ 
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3. แบบบันทึกขอมูล เพื่อเปนการประเมินหลักสูตรในดานผลผลิต โดยใชแบบบันทึกขอมูลจาก
ฐานขอมูลศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป 1 – 3 
สาขาการตลาด  
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  

2. นําหนังสือที่ไดรับการอนุมัติแลวไปใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย แลวดําเนินการเก็บขอมูล
การวิจัย โดยการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากครูผูสอนและนักศึกษาดวยตนเอง การเก็บขอมูลสัมภาษณ ผูวิจัย
ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ในการติดตอขอสัมภาษณผูบริหารและตัวแทนสถานประกอบการ ตามวันเวลา 
สถานท่ีที่กําหนดดวยตนเอง และการเก็บขอมูลแบบบันทึกขอมูล ผูวิจัยประสานงานกับหัวหนางานทะเบียนใน
การขอเก็บขอมูลแบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา โดยใช
ขอมูลจากฐานขอมูลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยกําหนดขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามของแตละชุดที่เปนการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม มาตราสวนการ

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มาตรวจนับคํานวณหาคาเฉลี่ย (�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) 
เปนดานภาพรวมและรายขอ จําแนกตามกลุมผูตอบแบบสอบถามแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาจัดลําดับและจัด
หมวดหมูในแตละดาน เพื่อนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอเปนลักษณะของความเรียง  

3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักศึกษา นําคะแนนมาคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน คารอยละ และคาคะแนนเฉลี่ย แลวนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ในการ
วิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความมุงหมาย 
ของการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินในภาพรวม 
ครูผูสอน นักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ 

 � 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
 � 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
 � 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 

1. ดานบริบท 1.1 นโยบายของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 4.17 0.51 มาก - - - - - - 

1.2 นโยบายของสถานศึกษา 4.29 0.46 มาก - - - - - - 
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 4.33 0.64 มาก 4.46 0.65 มาก - - - 

 1.4 ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูประกอบการ 

- ดานคุณลักษณะของนักศึกษาตามความ
ตองการ - - - - - - 4.36 0.70 มาก 

 - คุณลักษณะของนักศึกษาตาม
สภาพการณที่เกิดข้ึน - - - - - - 4.07 0.80 มาก 

 1.5 ความตองการแรงงานในพ้ืนที่จังหวัด
สุราษฎรธานี 4.25 0.46 มาก - - - - - - 

คาเฉลี่ยรวมดานบริบท 4.26 0.52 มาก 4.46 0.65 มาก 4.26 0.75 มาก 
2. ดานปจจัย

นําเขา 
2.1 วิสัยทัศน /พันธกิจ 4.20 0.29 มาก - - - - - - 

2.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร 4.00 0.64 มาก - - - - - - 
2.3 โครงสรางของหลักสูตร 4.08 0.56 มาก 4.54 0.58 มาก - - - 
2.4 สาระการเรียนรู 4.28 0.84 มาก 4.43 0.64 มาก - - - 

2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4.21 0.47 มาก 4.55 0.57 มาก - - - 
 2.6 คุณสมบัติของผูบริหาร 3.83 0.57 มาก 4.55 0.56 มาก - - - 

2.7 คุณสมบัติของครูผูสอน 4.58 0.47 มาก 4.55 0.56 มาก - - - 

2.8 คุณสมบัติของผูเรียน 3.90 0.61 มาก 4.35 0.64 4.35 - - - 
2.9 สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน 3.90 0.61 มาก 4.40 0.59 มาก - - - 
2.10 แหลงเรียนรู 4.22 0.51 มาก 4.43 0.60 มาก - - - 

2.11 งบประมาณ 3.83 0.41 มาก - - - - - - 
2.12 อาคารสถานที่ 3.58 0.53 มาก 4.45 0.65 มาก - - - 

คาเฉลี่ยรวมดานปจจัยนําเขา 4.07 0.54 มาก 4.46 0.60 มาก - - - 

3. ดาน
กระบวนการ 

3.1 การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 4.39 0.79 มาก 4.38 0.60 มาก - - 
- 

 3.2 การวัดและการประเมินผล 3.82 0.60 มาก 4.33 0.72 มาก - - - 
คาเฉลี่ยรวมดานกระบวนการ 4.11 0.69 มาก 4.35 0.66 มาก - - - 

 ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานบริบทมีความเหมาะสม และ
ผลการสัมภาษณผูบริหาร ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ มีความคิดเห็นวาภาพรวมมีความ
เหมาะสม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) สรุปผลไดดังนี้ 
1. ผลการประเมินดานบริบท 
 ผลการประเมินของแบบสอบถามในภาพรวมดานบริบทของครูผูสอน นักศึกษา และตัวแทนสถาน

ประกอบการ มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก คือ ครู (  = 4.26, � = 0.52) นักศึกษา (  = 4.46, 

� = 0.65) ตัวแทนสถานประกอบการ (  = 4.26, � = 0.75) และผลการสัมภาษณผูบริหาร ตัวแทนสถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานบริบทมีความเหมาะสม 
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2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 
 ผลการประเมินของแบบสอบถามในภาพรวมดานปจจัยนําเขาของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการ

ประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก คือ ครู (  = 4.07, � = 0.54) นักศึกษา (  = 4.46, � = 0.60) และผล
การสัมภาษณผูบริหาร มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสม 
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ 
 ผลการประเมินของแบบสอบถามในภาพรวมดานกระบวนการของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการ

ประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก คือ ครู (  = 4.11, � = 0.69) นักศึกษา (  = 4.35, � = 0.66) และผล
การสัมภาษณผูบริหาร มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานกระบวนการมีความเหมาะสม 
4. ผลการประเมินดานผลผลิต 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  เม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี พบวามีอยูรอยละ 54.76 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กําหนดไววาตองผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ 70 สวนผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เม่ือพิจารณาจํานวนรอยละของ
นักศึกษาท่ีมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดี พบวามีอยูรอยละ 92.86 ซ่ึงสูงกวาเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกําหนด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ผลการประเมินดานบริบท 
 ผลการประเมินในภาพรวมดานบริบทของครูผูสอน นักศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสม
มาก และผูบริหารมีความคิดเห็นวาภาพรวมดานบริบทมีความเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะวาในการจัดทําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
สุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นตามกรอบแนวคิดภายใตนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทําใหการดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สงผลใหมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด  ท่ีเหมาะสม 
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและตลาดแรงงานได มีการคมนาคมที่สะดวก มีแหลงเรียนรูที่
หลากหลายไมหางไกลจากสถานศึกษา มีความเหมาะสมในการสงเสริมทํากิจกรรมการเรียนรู จึงทําใหครูผูสอน 
และนักศึกษา เห็นวาภาพรวมดานบริบทอยูในระดับเหมาะสมมาก ผูบริหารและตัวแทนสถานประกอบการ มี
ความคิดเห็นวาภาพรวมดานบริบทมีความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ Neang Sophana (2559 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
2012) วิทยาลัยกําปงเเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา พบวา ดานบริบท มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เนื่องจากปรัชญา วัตถุประสงค และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคลองกับวิสัยทัศน 
สภาพแวดลอม และสภาพความเปนจริงของวิทยาลัย ชุมชน และตอบสนองตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในสังคมปจจุบัน และยังสอดคลองกับ ราณี แกวไพร (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมิน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานบริบท จุดประสงคของหลักสูตร โครงสราง
ของหลักสูตร มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื้อหาวิชาของหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูครอบคลุมและนําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและตลาดแรงงาน 
2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 

ผลการประเมินในภาพรวมดานปจจัยนําเขาของครูผูสอน นักศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับ
เหมาะสมมาก และผูบริหารมีความคิดเห็นวาภาพรวมดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสม ท้ังนี้เปนเพราะวาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ รวมท้ังนํานโยบายของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
จุดมุงหมาย โครงสรางในการจัดการศึกษา คุณสมบัติของครูผูสอนก็มีความเหมาะสมตามที่กําหนด ทั้งนี้เพราะ
สถานศึกษาไดคัดเลือกครูโดยคํานึงถึงความรู ประสบการณ ตลอดจนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเองในดาน
ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ มีการสนับสนุนดานงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน ในการพัฒนาครู นักศึกษา มี
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนที่หลากหลาย จึงทําใหภาพรวมดานปจจัยนําเขาของครูผูสอน และนักศึกษา 
มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก และผูบริหาร มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานปจจัยนําเขามีความ
เหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ จรัญ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการ
ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเช
ตวัน จังหวัดแพร พบวา สถานศึกษามีการกําหนดโครงสรางหลักสูตร วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของ
หลักสูตรสอดคลองกับนโยบาย มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน และมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการศึกษา ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดและมี
ประสบการณในการสอน มีการเตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ี และส่ือ วัสดุอุปกรณการเรียน เพ่ือให
เพียงพอกับความตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ และยังสอดคลองกับ สุปราณีย ธัญญรัตน (2553 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาประมงสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ดานนําเขา พบวา ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามสาขาที่สอน สถานศึกษากําหนดใหผูเรียนไปฝกงานซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ผูเรียนไดฝก
ประสบการณงานอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน สื่อการเรียน สภาพแวดลอมในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีความเหมาะสม  
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ 

ผลการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการของครูผูสอน นักเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ
เหมาะสมมาก และผูบริหารมีความคิดเห็นวาภาพรวมดานกระบวนการมีความเหมาะสม ท้ังนี้เปนเพราะวาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการเตรียมการในการใชหลักสูตร โดย
เปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร จัดประชุมรายงาน ชี้แจงบุคลากรที่เก่ียวของกับ
หลักสูตร การใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดพิจารณาอนุญาตใหใชหลักสูตรในสถานศึกษา ครูผูสอนไดจัดทํา
แผนการสอน เตรียมการในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย และ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อีกทั้งผู บริหาร
สถานศึกษามีการกํากับ นิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนอยางเปนระบบ มีการ
สงเสริมใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน มีคณะกรรมการนิเทศ
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ติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน จึงสงผลใหภาพรวมดานกระบวนการของครูผูสอน 
และนักศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก และผูบริหาร มีความคิดเห็นวาภาพรวมดาน
กระบวนการมีความเหมาะสม สอดคลองกับ มณฑกาญจน ทศแกว (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาการเงินบัญชี 
ของสถานศึกษาสถานศึกษาภาคเหนือ 4 ดานกระบวนการ พบวา ครูผูสอนมีจัดกระบวนการใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะห สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสถานการณจริง มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยอยู
เสมอ มีการจัดหา จัดทําส่ือ/อุปกรณ เพื่อใหครูไดใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการดําเนินการนิเทศ
ภายในและนํารายวิชาในหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับทองถิ่น และสถานประกอบการ มีการวัดและประเมินผล
สอดคลองกับจุดประสงครายวิชา อยางสม่ําเสมอ และมีการวัดและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ และแจงผลการ
ประเมินใหผูเรียนทราบ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และยังสอดคลองกับ พิรักษ บุญศิริ (2554 :
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีการจัดการการเรียนการสอนตรงกับความจุดหมายของ
หลักสูตร สงเสริมความรูใหกับนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถ สอดคลองกับเนื้อหาวิชา มีการนิเทศและพัฒนาบุคลาการทางการสอนอยางเหมาะสม มีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม  
4. ผลการประเมินดานผลผลิต 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ต่ํากวาเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ เปน
เพราะวาครูผูสอนสวนใหญยังจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบรรยาย มีการวัดและประเมินผลในรูปแบบ
เดียวกันทุกระดับชั้น เนื้อหาในการสอนมาก นักศึกษามีเวลาพบกลุมนอย มีการเตรียมตัวในการสอบไมเพียงพอ 
เนื่องจากตองทํางานและเรียนไปพรอมๆ กัน ทําใหมีเวลาในการทบทวนบทเรียนนอย สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาต่ํากวาเกณฑการประเมิน สอดคลองกับ ภัทราพร ชางเหล็ก (2559: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรภูเก็ต ดานผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
ต่ํากวาเกณฑการประเมิน เนื่องจากเนื้อหาในการสอนมาก นักเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียนนอย เนื่องจากตอง
เขารวมกิจกรรมตางของโรงเรียน สวนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สูงกวาเกณฑการประเมิน เปนเพราะนโยบายของสถานศึกษาท่ี
เนนการปลูกฝงคุณธรรม ความประพฤติที่ดีงามใหเกิดแกนักศึกษา ประกอบกับการที่ครูผูสอนไดใหความสําคัญ
กับคุณลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษาเปนพิเศษ เห็นไดจากมีการอบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษา
อยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาเกณฑการประเมิน สอดคลองกับ สุ
ปราณีย ธัญญรัตน (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมงสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ผลการวิจัย ดาน
ผลผลิต พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีความเขาใจใน
หลักการ ผลิตผลงานไดตามที่กําหนดและมีคุณภาพ มีระเบียบวินัยตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธที่ดีมีความรัก
และศรัทธาในองคกร และยังสอดคลองกับ โสภณ เสาวลักษณ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรทวีภาคี สาขาเครื่องกลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานผลผลิต พบวา นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานประกอบการ สามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนา
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เทคนิควิธีการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพิ่มพูนความรูความสามารถใหกับตนเองอยางตอเนื่องและทันสมัย สามารถนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และตอตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยดานบริบท พบวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบที่ใชเฉพาะของ กศน. 
เนื่องจากหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนี้ เปนหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อทําใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
 2. จากผลการวิจัยดานปจจัยนําเขา พบวา ดานสื่อ วัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ควรมี
อุปกรณสํารองใหกับนักศึกษา รวมทั้งจัดซื้อสื่อ อุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางเพียงพอ  
 3. จากผลการวิจัยดานกระบวนการ พบวา ควรจัดการอบรมครูในเรื่องใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยตรงและนักศึกษาไดเสนอแนะความคิดเห็นดานกระบวนการวาตองการใหครู
เนนการทํากิจกรรมปฏิบัติการออกนอกสถานที่ไปศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง มากกวาการสอนที่เนน
เนื้อหา 
 4. จากผลการวิจัยดานผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
ต่ํากวาเกณฑการประเมิน ดังนั้นสถานศึกษาควรปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการสงเสริม 
และการพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษาผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ครูควรใชกระบวนการนิเทศ
การสอนเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาใหสูงขึ้น 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการวิจัยเพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรทั้งในภาพรวมและจําแนกตามสาขาวิชา อยาง
สมํ่าเสมอ โดยใชรูปแบบประเมินที่หลากหลาย เพื่อหาทิศทางในการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบันตอไป 
  2. ควรมีการวิจัยและการติดตามพฤติกรรมการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไป
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพการทํางานของสถานประกอบการ และความตองการของตลาดแรงงาน 
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สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 
STUDENT-CENTERED LAERNING CONDITIONS IN PA SANG INDUSTRIAL AND 
COMMUNITY EDUCATION COLLEGE, PA SANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE 
 
ผูวิจัย   ณัฐสินี  ชวดพงษ   
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนีย - บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – ชั้นปที่ 3 
และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ป
การศึกษา 2560 จํานวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 
0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ
แตกตาง โดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 

1. การวิเคราะหขอมูลสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกกระบวนการอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่ 6 ดานการประเมินผลผูเรียน รองลงมาคือดานที่ 4 ดาน
การเรียนรูที่มุงพัฒนา ดานที่ 1 ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง ดานที่ 5 ดานการเรียนรูโดย
ความรวมมือของครอบครัวและชุมชน ดานที่ 3 ดานการเรียนรูโดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึง และดานสุดทายคือ ดานที่ 2 ดานการเรียนที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหาโดยเนน
ประสบการณ  

2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู  มีระดับ
สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : สภาพการเรียนรู การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) to study the Student-Centered Learning of Pa 

Sang Industrial and Community Education College, Pa Sang District, Lamphun Province. 
2) to compare the Student-Centered Learning of Pa Sang Industrial and Community 
Education College classified by sex, educational level and graduation level. The 
samplings of the study were 310 students in Pa Sang Industrial and Community 
Education College. The instrument used to collect data was a questionnaire and the 
reliability of the questionnaire was 0.86. The data was analyzed by using percentages, 
mean, standard variation, t- test and F-test. The results were as follows:

1. The data analysis of the Student-Centered Learning of Pa Sang Industrial and 
Community Education College were ,in general, at a high level as well as each aspect. 
When consider from high to low average, there are Learning Assessment, Learning 
development, Learning by building self-knowledge, Learning by family and community, 
Learning by integrating knowledge, virtue, values and attributes and Learning to develop 
the thinking process solving problems by emphasizing experiences and practice 
respectively.

2. The comparison of the Student-Centered Learning of Pa Sang Industrial and 
Community Education College classified by different sexes, education level and 
graduation level shown the difference were statistically significant at the .05 level 

Keyword : Learning Conditions Student-Centered Learning
 

บทนํา 
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการจัดการศึกษาที่รัฐดําเนินการแตเพียงฝายเดียวนั้นไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนได เพราะระบบการศึกษาท่ีรัฐจัดขึ้นเปนการศึกษาแบบแยกสวน
ตามภาระหนาที่ของแตละหนวยงานโดยรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่ สวนกลางพียงแหงเดียวทําใหการ
ดําเนินงานลาชาซึ่งปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจโดยการเปดโอกาสใหบุคคล
ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 สวนที่ 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมระบุ
วาสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชุมชน องคการทางศาสนาและ
เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลอง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในหมวดท่ี 5 เรื่อง
การบริหารและการจัดการศึกษา ในสวนการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ซึ่งเปนการกระจายอํานาจ
การศึกษาโดยตรงนั้นแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อเปน
การกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่นและสถานศึกษาใหมากที่สุด ซึ่งในระดับสถานศึกษา แตละสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสถานศึกษาที่เปดระดับต่ํากวาปริญญาตรี จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับ 
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : บทคัดยอ) ระบุวา ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งดานวิชาการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา ในการบริหารการศึกษานั้น ครูผูปกครองและชุมชน ไดมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษาให
มากที่สุด มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบบริหารและจัดการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใหมี
เอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาสถาน 
ศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนรวมจัดการศึกษาและใหมีอิสระในการบริหาร
จัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐ พรอมกันนี้ยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 
34 มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติ การสนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 31) เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ดังกลาว ในสวนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่มีจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขันในสังคมโลก โดยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารง ชีวิตอยางมีความสุขไดบนพื้นฐานความเปนไทยและความเปนสากล มี
ความสามารถในดานการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล 
พรอมกับกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแหงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางดังกลาว ดวยการกําหนดสาระ และรายละเอียด ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและพลโลก รวมท้ังการจัดการเรียนรู ใหสอด คลองกับความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของผูเรียนในแตละกลุมเปาหมาย โดยการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝาย โดยคาดหวังวาจะสามารถชวยตอบสนองความตองการที่จะพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา 
มีความสุข มีศักยภาพที่สามารถแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2551 : 23) แนวทางการบริหารการศึกษา เพื่อกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชน โดยมุงหวังใหกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ปรากฏชัดเจนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีบทบาทหนาที่คือ กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระของ
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถาน ศึกษา 
สงเสริมและสนับสนุนใหหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร งานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการ ศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียน
ทุกๆดาน รวมถึงการสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ การเสริมสรางความสัมพันธ
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ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานการดําเนินงานกับองคกร ทั้งภาค รัฐและเอกชน เพ่ือให
สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหความเห็นชอบ รายงานผล
การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนนําเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินงานตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
นั้น ยังไดกําหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว 4 ดาน คือ กํากับการดําเนินกิจการของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรม การการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด พรอมกับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดําเนินการใหสนองนโยบายของรัฐ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และ ความตองการของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน อยางแทจริง 

การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานอันสําคัญของการพัฒนาและเปน
เครื่องชี้นําสังคมผูไดรับการศึกษาจึงเปนบุคคลทีมีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตสภาพ
ปจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญปญหาวิกฤตการณทางดานคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนสวนใหญผูสอน
ยังคงมุงสอนตามตํารา เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาความสําคัญประการหนึ่ง ที่มนุษยพึงพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ตนเองนั้น คือการรูจักและเขาใจตนเอง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองพัฒนาการเรียนรู เนื่องจาก
การความรูที่ไดจากการรูจักและเขาใจตนเองนั้น จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรในชั้นเรียน ครูสวนใหญมักใชประสบการณที่ผานมาของคนในการจัดการเรียนการสอนกับเหตุการณ 
หรือปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางการสอน ประเทศไทยและ วงการศึกษายังใหความ สําคัญกับประสบการณที่ผาน
มาของครูนอยมาก เรามองวาครูเปนเพียงตัวกลางในการถายทอดความรูไปสูผูเรียน ความรูมักอยูในรูปของ
ทฤษฏีตางๆและมาจากผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาเทา นั้น ประสบการณที่ครูสะสมมักถูกละเลยหรือมองขาม
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดจัดกิจกรรมสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยูในระดับไมเปนที่นาพอใจ เม่ือนําผลการเรียนมาจัดลําดับแลวแตละ
วิทยาลัยยังพบวาครูเลือกใชวิธีการสอนที่แตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหาวิชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แตยังไมอาจสรุปไดวาครูสวนใหญใชวิธีการสอนใดในการจัดกิจกรรมสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพปาซาง ไดเลือกใชกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และเปนขอมูลใหหนวยงานหรือสถาน ศึกษาท่ีเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัด

ลําพูน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยทําการศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน นักเรียน นักศึกษาทุกประเภทวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการชีพปาซาง ใน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบแนวคิดและตัวแปรตน และตัวแปร ตามแสดงในภาพที่ 1 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน 
3. นักเรียน นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูนเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา และแนวทางในการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังตอไปนี้ 
 

สถานภาพโดยท่ัวไป 

สถานภาพของผูตอบ 
แบบสอบถามจําแนกได ดังนี ้

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา  
3. สาขาวิชา 
 
 

สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อาํเภอปาซาง จังหวัดลําพูนใน 6 ดาน 

1. การเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง  
2. การเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา
โดยเนนประสบการณ และการฝกปฏิบัต ิ
3. การเรียนรูโดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. การเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย  
5. การเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน  
6. การประเมินผลผูเรียน  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง  ปการศึกษา 2560 

จํานวน 1,589 คน วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาใน วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอ ปาซาง จังหวัด

ลําพูน จํานวน 310 คน  
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกลุมตัวอยางจากการเปดตําราสําเร็จของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling), บุญชม ศรีสะอาด,การวิจัยเบื้องตน 
(กรุงเทพมหานคร ; สุริวิยาสาสน 2545) ใชประชากรจาก นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,589 คน ไดกลุมตัวอยาง 
310 คนดังกลาวแลว จึงใชวิธีสุมตัวอยางงาย (Simple Sampling) โดยการจับฉลากหมายเลขข้ึนมาใหครบ 310 
คน หมายเลขครบจํานวนท่ีตองการ และจึงทําการแจกแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดใหกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแกแบบสอบถาม (Questionnaire) นักเรียนนักศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคฉบับ
นี้โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปชองนักเรียน นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก 
เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพ 
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มี 5 ดาน จํานวน 36 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ของ Likert มี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายความวา ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 ระดับ 4  หมายความวา ระดับความพึงพอใจ มาก 
 ระดับ 3  หมายความวา ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
ระดับ 2  หมายความวา ระดับความพึงพอใจ นอย 

 ระดับ 1  หมายความวา ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ศึกษาหลักการทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
 3. สรางเคร่ืองมือการวิจัย 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว  โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน คือนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นปวช.และปวส. วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง แลวนําผลการทดลองมาใช คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง 
(Reliability) โดยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach s Alpha Coefficientn ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.86 
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 7.นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญในวิทยาลัย

การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ดานท่ี สภาพการเรียนรู 
n = 310 

ระดับ 
 SD 

1. ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง 3.78 0.73 มาก 
2. ดานการเรียนที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา

โดยเนนประสบการณ และการฝกปฏิบัติ 
3.69 0.71 มาก 

3. ดานการเรียนรูโดยผสมผสานความรู  คุณธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3.76 0.74 มาก 

4. 
5. 
6. 

ดานการเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย 
ดานการเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน 
ดานการประเมินผลผูเรียน 

3.79 
3.77 
3.81 

0.69 
0.69 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.76 0.71 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.76, SD = 0.71) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาทกุกระบวนการอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่ 6 ดาน

การประเมินผลผูเรียน ( = 3.81, SD = 0.68) รองลงมาคือดานที่ 4 ดานการเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย     

( = 3.79, SD = 0.69) ดานที่ 1 ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง ( = 3.78, SD = 0.73) 

ดานที่ 5 ดานการเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน ( = 3.77, SD = 0.69) ดานที่ 3 ดานการ

เรียนรูโดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ( = 3.76, SD = 0.74) และดาน
สุดทายคือ ดานที่ 2 ดานการเรียนที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหาโดยเนนประสบการณ และการฝก

ปฏิบัติ ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.69, SD = 0.71)  
  

อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอ

ปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานอันสําคัญของการพัฒนาและเปนเครื่องชี้นําสังคมผูไดรับการศึกษาจึงเปนบุคคลทีมี
คุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตสภาพปจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญปญหาวิกฤตการณ
ทางดานคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนสวนใหญผูสอนยังคงมุงสอนตามตํารา เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
วาความสําคัญประการหนึ่ง ที่มนุษยพึงพัฒนาใหเกิดขึ้นในตนเองนั้น คือการรูจักและเขาใจตนเอง จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองพัฒนาการเรียนรู  เนื่องจากการความรูที่ไดจากการรูจักและเขาใจตนเองนั้น        
จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาหลักสูตรในชั้นเรียนสุจินต ใจกระจาง (2553 : 65) 
ที่ไดทําการศึกษาในเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน
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ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนทีเนนผูเรียน
เปนสําคัญของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปนอยไดแก ดานการ
สงเสริม การเรียนรูทีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ละดานการประเมินผลใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี พงษประภาพันธ และคณะ 
(2557 : 33) ไดทําการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามการรับรูของ 
อาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบวา สมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญตามการรับรูของนักศึกษา อยูในระดับ มากท้ัง 3 ดาน คือ ดาน
การเตรียมการ ดานการดําเนินการและดานการประเมินผลแตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  

1.1 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานท่ี 1 ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ครูใหความสนใจแกนักเรียน นักศึกษาอยางทั่วถึงขณะสอน รวมไปถึงครูใหโอกาสนักเรียน 
นักศึกษาซักถามปญหา กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน ครูสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา
ทํางานรวมกันเปนกลุม/ทีม นักศึกษาทราบจุดประสงคการเรียนรูชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ ทิฏิ์ภัทรา สุดแกว 
(2554 : 124) ไดทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูตามทฤษฏีคอนสตรัคติ
วิสต ผานเครือขายทางสังคมออนไลน เร่ือง ภูมิปญญาทองถิ่น โดยผลการวิจัยพบวา การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูดวยตนเอง ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตผานเครื่อง
สังคมออนไลน เร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น ไดแบงเปน 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอนของรูปแบบ ดานการสราง
ผลงาน ดานการทํางานเปนกลุม ดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งคาเฉลี่ยพบวา ทุกๆ ดานผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 
เชนเดียวกับ ชมสุภัค ครุฑกะ (2555 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองใน กระบวนวิชาปฏิบัติการจัดการความรู (HRD 4209) ตอความสามารถ
ในการจัดการความรู และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการศึกษา พบวา คะแนนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนกระบวนการ เรียนรูดวยตนเองในกระบวนวิชาปฏิบัติการจัดการความรู (HRD 4209) ของนักศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา คะแนนคาเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ ย
เรียงลําดับไดแก ดานเนื้อหาการเรียน ดานส่ือประกอบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและประเมินผล และดานอ่ืนๆ 

1.2 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานที่ 2 ดานการเรียนที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหาโดยเนนประสบการณ และการฝก
ปฏิบัติ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้สวนใหญจะมีสาเหตุมาจาก ครูสามารถประยุกตสิ่งที่สอนเขากับ
สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมและนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนโดยเฉพาะครูเองไดจัดให
มีกิจกรรมใหเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาคนควาหาความรูจาก
หองสมุดหรือแหลงอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน พันธุ (2556 : 48) ไดทําการศึกษาในเรื่อง การ
พัฒนาการคิดวิเคราะหโดยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดอน
เมืองทหารอากาศบํารุง ในรายวิชาโลจิสติกส โดยผลการศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดย
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H เปนทักษะท่ีใช ไดผลดี ในระดับที่นาพอใจ สามารถชวยพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะหของผูเรียนไดดีขั้นตามจุดประสงค ที่กําหนดไว เชนเดียวกับงานวิจัย นิยม กิมานุวัฒน (2559 : 134) 
ที่ไดการศึกษาในเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สําหรับนักเรียนระดับ
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มัธยมศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีองคประกอบสอดคลองและเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมี 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1.1 
แนวคิดของรูปแบบการสอน 1.2 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษานั้น ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยดังนี้ 1.2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยนําเสนอเปน 6 
ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 นําเสนอสถานการณ ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวทางการคิด ข้ันที่ 3 พิจารณาปญหา ขั้นที่ 
4 สนทนา แลกเปลี่ยน ขั้นที่ 5 เรียนรูผลงานกลุม ข้ันที่ 6 สรุปรวมกัน 1.2.2 ระบบทางสังคม 1.2.3 หลักการ
ตอบสนอง 1.2.4 ระบบที่นํามาสนับสนุน 1.3 การนํารูปแบบการสอนไปใช 1.4 ผลท่ีเกิดจากการใชรูปแบบแบบ
การสอน  

1.3 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานที่ 3 ดานการเรียนรูโดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ครูเปนแบบอยางที่ดี ดานคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตนในสังคมใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงครูยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
พรอมกับทั้งมีการแจกเกียรติบัตรหรือมอบรางวัลใหแกนักเรียนที่มีความซื่อสัตย ครูจัดการเรียนการสอนตาม
เนื้อหารายวิชาและเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรมเขากับเนื้อหา นอกจากนั้นเองครูไดมีการจัดใหมีการอบรม 
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนนักศึกษาทุกป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอํานาจ อตฺถกาโม (นอยนิล) 
(2554 : บทคัดยอ) ไดทําการ ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียน ศึกษา
สงเคราะห บางกรวยอําเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ พชร แสงเพชร (2559 : 61) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามหลัก อิทธิบาท 4 โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 1 กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนตามหลักอิทธิบาท 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุมที่ 1 กรุงเทพมหานคร ท้ัง 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

1.4 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานที่ 4 ดานการเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปน
เพราะ ครูไดทําการปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษาจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 
ครูรณรงคไมใหนักเรียน นักศึกษาซื้อสิทธิ์ขายเสียงและโกงกินชาติ มีการใหนักเรียน นักศึกษาคัดเลือกหัวหนา–
รองหัวหนาหองเรียนโดยการออกเสียงและนักเรียน นักศึกษายอมรับผลการตัดสินที่มาจากเสียงขางมาก ครูจัด
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน การคัดเลือกประธานนักเรียน, คัดเลือก คณะกรรมการนักเรียน 
เปนตน ครูสรางจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งฯ สอดคลองกับ 
เยาวภา ประคองศิลป และคณะ (2554 : 8) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยภาพรวม พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 3 กลุม และเมื่อพิจารณา รายประเด็น นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเปนสวนใหญ 
ผลการวิจัยดังกลาวนับเปนนิมิตรหมายที่ดีที่แสดงใหเห็นวา  ความรูความเขาใจ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด 
คานิยม และความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยของบุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาโดยมีแนวโนม
ในทางที่ดีขึ้นตามลําดับ เชนเดียวกับ งานวิจัยของ ปทุมพร รอดกระตาย (2557 : 731) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยผลการศึกษาพบวา สภาพการสงเสริมการ
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จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยของสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน  ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยและเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา ที่สุด คือ ดาน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.5 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานที่ 5 ดานการเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความ สัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยกับผูปกครอง
และชุมชน วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือนักเรียนและผูปกครอง เชน การจัดหาทุนการศึกษา 
วิทยาลัยเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารและสถานท่ี วิทยาลัยมีการสงเสริมใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมที่สราง
ความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยผูปกครอง และชุมชน วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเสริมความรูความเขาใจตอ
ผูปกครองที่เก่ียวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยใหสาธารณชนทราบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย จันทรงาม (2557: 1) ได
ทําการศึกษาระดับความสัมพันธระหวางชุมชนและโรงเรียนในดานการจัดการศึกษากรณี : โรงเรียนเทศบาล 4 
(พระเจาใหญองคตื้อ) ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพบวา ผูปกครอง
นักเรียนสวนใหญ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีกิจกรรม
การเชิญผูปกครองและ ประชาชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เปนกิจกรรมที่
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญให ความสําคัญมากที่สุด เชนเดียวกับ ปญญา วงศคุณทรัพย (2559 : 319) ได
ทําการศึกษาเร่ือง การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเปด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยผลการศึกษาพบวา การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเปด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดาน
การนําชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน ดานการอาสาเขารวม ของผูปกครอง ดานปจจัยที่สงผลตอ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน และดานการสรางความสัมพันธกับ ชุมชน ตามลําดับ  

1.6 สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ดานที่ 6 ดานการประเมินผลผูเรียน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก การวัด
และประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม 
มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของคําตอบเพื่อใหทราบผลการเรียนรู  มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของคําตอบ
เพื่อใหทราบผลการเรียนรู ครูใชเทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ขอมูลยอนกลับเพื่อน
นําไปสูการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับรัตนาภรณ ปานแกว และคณะ (2557 : 153) ไดทําการศึกษาในเรื่อง 
สภาพการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เอกชนในจังหวัดสงขลา โดย
ผลการวิจัยพบวา การวัดและการ ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
สงขลาโดยภาพรวมมี การวัดผลตามสภาพจริงมีการปฏิบัติระดับมาก โดย ครูผูสอนใหความสําคัญกับ
กระบวนการ ขั้นตอน การดําเนินการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง นําการวัดและการประเมินผลตาม
สภาพจริงไปใช ในการเรียนการสอน และดานวิธีการ และเครื่องมือ ท่ีใชในการวัดและการประเมินผลตามสภาพ
จริง เชนเดียวกับ การศึกษาของชัยยศ ดํารงกิจโกศลและคณะ (2558 : 87) ไดทําการศึกษาในเรื่อง การพัฒนา
ระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา จากการท่ีผูเชี่ยวชาญ
ไดประเมินระบบการประเมิน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมใน ระดับมากและมีความ
เปนไปไดในการนํา ไปใชในระดับมาก เชนกัน 
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2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษาอยู สรุปไดดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับสภาพการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับ อรพิณ ศิริสัมพันธ  

(2550 : 65) ไดทําการศึกษาในเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลการวิจัยพบวา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีสถานภาพตางกัน จําแนกตามเพศ พบวาการศึกษาพฤติกรรมการเรียน 
ของนักศึกษาดานทัศนคติในการเรียน และดานเทคนิคและอุปกรณชวยเหลือในการเรียน แตกตาง  กันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวานักเรียน นักศึกษาที่เรียนในระดับการศึกษา
ตางกันมีระดับสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปญหาหลักของกระบวนการการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน คือ การที่ครูใชวิธีการสอนแบบ “ปูพรม” โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ที่มีความสามารถใน
การรับรูที่แตกตางกัน สุมณฑา พรหมบุตร (2544 : 27) การเรียนการสอนไมไดเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะ 
“มองกวาง คิดไกล ใฝดี” แตเนนที่การทองจําเพื่อสอบมากกวาที่จะสอนใหคิดเปน วิเคราะหได สามารถหา
ความรูไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีลักษณะของการเปนผูเรียนรู ไมเปน ปญหาเหลานี้นับวาเปนความลมเหลว
ของการจัดการศึกษาที่ตองเรงแกไขอยางเรงดวน จิราภรณ ศิริทวี (2541 : 37: 52) สอดคลองกับ สุจินต ใจกระจาง 
(2553 : 65) ท่ีไดทําการศึกษาในเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามระดับ ชวงชั้นการศึกษา
ของนักเรียนทีมีระดับชวงชั้นการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนทีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคําแหง โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ สลิตา รินสิร (2558 : 48) ไดทําการศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนการสอนทีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอเกาะจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน ในเขต
อําเภอเกาะจันทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในเขตอําเภอเกาะจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู พบวานักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่
ตางกันมีระดับสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ อรพิณ ศิริสัมพันธ (2550 : 71) 
ไดทําการศึกษาในเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยผลการวิจัยพบวา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามสาขาวิชา พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานทัศนคติ ในการเรียน มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
1. ควรมีการวิเคราะหถึง ปริมาณงานของวิทยาลัย ในดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อจะไดเปน

แนวทางในการบริหารงานของวิทยาลัยตอไป 
2. วิทยาลัยควรมีการวางแผนพัฒนาการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังระยะส้ัน ระยะยาว 
3. วิทยาลัยควรสงเสริมใหขาราชกรครู นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาไปสูความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
4. วิทยาลัยควรมีการใหความรูเรื่องกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แกครู และนักเรียน โดยสม่ําเสมอ 
5. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 
The Construction of a Programmed Instruction Topic of Rayong Province in Primary 5 students 
 
ผูวิจัย     ดรณ  ศรเดช 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพมหานคร 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาประสิทธผิลจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู เร่ือง จังหวัดระยอง
ของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังน้ี ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและภายหลังจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการจัดการเรียนรู และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลระยอง ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 49 คน ซ่ึงไดจากการสุมหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 5 เลม 
2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
จังหวัดระยองของเรา มีคาความยากงาย .40 - .67 คาอํานาจจําแนกระหวาง .22 - .53 และคาความเช่ือม่ัน .87 และ           
4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แบบ t- dependent ผลการวิจัยพบวา 
 1. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 เลม 
ประกอบดวย เลมที่ 1 เมืองระยองนารู เลมท่ี 2 สุนทรภูครูกวี เลมที่ 3 ผลไมรสดีหลากช่ือ เลมที่ 4 เลื่องลือแหลง
ทองเท่ียว และเลมท่ี 5 ขบเคี้ยวอาหารพื้นบาน มีประสิทธิภาพ 83.46/82.08  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X = 33.71) 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก ( X  = 4.41) และพิจารณารายดาน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53) 
แตดานการวัดและประเมินผล ( X = 4.47) ดานเน้ือหา ( X = 4.33) และดานสื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนรู           
( X = 4.29) อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : บทเรียนสําเร็จรูป , จังหวัดระยอง 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to construct a programmed instruction Topic of 
Rayong Province in Primary 5 students. 2) to investigate the effectiveness of Topic of Rayong 
Province in Primary 5 students by using Programmed Instruction. as follows to study learning 
achievement and to compare the effectiveness by students from Topic of Rayong Province in 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

Primary 5 students between before and after studying using programmed instruction, and 3) to 
investigate the satisfaction level from the students through the use of Programmed Instruction.
The samples for this research were 49 Primary 5 students from Anubanrayong school in 
academic year 2017, Rayong primary educational service area office 1 who were selected by
Multi-Stage random Sampling. The research instruments were 1) Programmed Instruction 5 
text 2) Lesson plans to use Programmed Instruction 7 lesson plans with 20 hours 3) a 40-items 
4 choices test of achievement which the degree of difficulties ranging .40 - .67, discriminating 
power ranging .22 - .53 , and a reliability of .87 and 4) the satisfaction questionnaire. The data 
were analyzed by percentage, means, standard deviation and t-test dependent.
The finding revealed that; 

1. Programmed Instruction Topic of Rayong Province in Primary 5 students the first 
text “Rayong Province the best town“ the second text “Soonthornphu the Poet Teacher“ the 
third text “the many delicious fruits“ the fourth text “Amazing famous destination travel“
the fifth text “Eating local of food“ had were the efficiency of learning process by using 
programmed instruction equal 83.46/82.08

2. the achievement of students Topic of Rayong Province in Primary 5 students by 
using Programmed Instruction after learning showed excellent overall quality ( X = 33.71). 
 3. the achievement of students Topic of Rayong Province in Primary 5 students by 
using Programmed Instruction after learning were higher than before at the statistically 
significant level of .05 

4. the satisfaction level from the students by using Programmed Instruction in 
Primary 5 students showed more overall quality ( X =4.41) and consider each side the 
activities were higher ( X = 4.53) But the evaluation ( X = 4.47) the content ( X = 4.33) and 
Instructional materials ( X = 4.29) were higher. 

Keywords : Programmed Instruction. Rayong Province.
 

บทนํา 
 พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2546: 13-14) กลาววา “การจัด การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได” และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนความรูเก่ียวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญาไทย นอกจากน้ี มาตรา 24 ไดระบุ ไววา
เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงาน ที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกเลม สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนรู
และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนรูและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และจัดการเรียนรูอาจเรียนรูใหเกิดขึ้นได เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปน
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เปาหมายสําคัญสําหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 
พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน โดยการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผานการทําความ
เขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค แลวนําไปสูการออกแบบการ
จัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงเปนเปาหมายที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 25) 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง แยกเปนชั้นไวอยางชัดเจน และจะเห็น
ไดวาการเรียนการสอนในปจจุบันน้ัน ใหความสําคัญกับทองถิ่นเปนอยางมาก โดยระบุคุณภาพของผูเรียนที่จะจบใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไววา ผูเรียนตองมีความรูเร่ืองจังหวัดของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนประเทศไทย 
ดังน้ันการจัดการเรียนรูเน้ือหาเร่ืองจังหวัดระยองของเรา จะชวยใหผูเรียนไดทราบถึงสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณีไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงจะ
นําไปสูแนวทางในการดํารงชีวิต เกิดความสํานึกรัก ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต การบริโภคและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในทองถ่ินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา รวมทั้งการใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีความสุข ซ่ึงโดยปกติการเรียนการ
สอนในวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูจะใชอธิบายหรือบรรยายเน้ือหวัดผลดวย
ความรูความจํา จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  
 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในป
การศึกษา 2558-2559 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวามีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.18 และ 46.68 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ชี้ใหเห็นวาปญหาการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ตองไดรับการพัฒนาและ
ตองทําใหตอบสนองตอวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสตูร แตการจัด
การศึกษาของไทยมีปญหาทั้งตัวหลักสูตรเอง การจัดการเรียนการสอน ยังมีลักษณะลาหลัง เชน สอนแบบเนนการจดจํา
เน้ือหาวิชา ซ่ึงแตกตางไปจากความคาดหวังท่ีเขยีนไวในหลักสตูรการศกึษา ปญหาหลัก คือ ตัวครูผูสอนสวนใหญของไทย
ไดรับการศึกษามาในแนวทองจําขอมูลไปสอบ ไมมีจิตใจใฝรูแบบนักวิชาการ ไมสนใจอานหรือศึกษาและคนควาวิเคราะห
อยางมีเหตุผลเพื่อชวยใหกระบวนการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จ ครูจึงมีแรงจูงใจท่ีจะสอนแบบเนนเน้ือหาและ
เตรียมนักเรียนไปเพื่อสอบมากกวาใหผูเรียนคดิวเิคราะหหรือมีทักษะหลายทางท่ีจะเปนประโยชนในการทํางานจริง หรือ
แมกระทั่งการออกแบบส่ือการเรียนรู ยังคงอิงการประเมินเน้ือหามากกวาทักษะ สื่อการเรียน เชน หนังสือก็ถูกกําหนด
จากสวนกลางแบบมาตรฐานเดียว โดยโรงเรียนไมอาจเลือกหรือผลิตสื่อการเรียนที่แตกตางไปได มีการกําหนดโครงสราง
เวลาเรียนและตัวชี้วัดที่เครงครัดเปนระดับชั้นป แทนท่ีจะกําหนดแคชวงชั้น เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนและครูจัด
การศึกษาแบบยืดหยุน โดยเนนเร่ืองผลลัพธในการเรียน เหมือนอยางในประเทศอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ เชน สิงคโปร 
นักเรียนในประเทศน้ีไดคะแนน PISA เฉล่ียสูงกวานักเรียนไทย การที่ครูไทยใชเวลาสอนมากเพราะวาหลักสูตรเนนเน้ือหา
มาก และครูใชวิธีสอนแบบปอนคือบรรยายใหนักเรียน ฟงมาก จึงเปนการใชเวลาในหองเรียนมาก แตไดผลลัพธการ
เรียนรูนอย ทั้งผูสอน ผูเรียนตางก็เหน่ือยลาเบ่ือหนายดวยกันทั้ง 2 ฝาย ประเด็นสําคัญในเร่ืองการเรียนรูของมนุษยไมใช
อยูที่ปริมาณความรู แตอยูที่วาผูเรียนจะรูจักใชความรูไปทําประโยชนอะไรไดมากกวา ดังน้ันการจะปฏิรูปการศึกษา ให
ประสบความสําเร็จตองคํานึงถึงวา ตัวครูผูสอนจะจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความสามารถอยางไร โดยใช
สื่อการเรียนรูที่หลากหลายดวย(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2559: 108-110) 
 การจัดกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดเน้ือหาทั้งที่เปนเร่ืองใกลตัวและไกลตัวผูเรียน ครูผูสอน
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หรือผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจัดการเรียนรู  ท่ีมุงสงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางแทจริง โดยการจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดไดแกปญหาดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาจาก สื่อการเรียนรูชนิดตางๆ อยางอิสระ รวมทั้งครูผูสอนมีสวน
ชวยในการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ครูผูสอนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและชี้แนะในขอบกพรองของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ในลักษณะที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหรือเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความตองการและความสนใจ
ของตนเอง เปนการจัดการเรียนรูอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถชวยแกปญหาได เชน การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 188; ทิศนา แขมมณี. 2550: 376-377)  
 บทเรียนสําเร็จรูปเปนส่ือการเรียนรูรูปแบบหน่ึงที่สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอน เพราะบทเรียน
สําเร็จรูปเปรียบเสมือนครูผูชวยสอน ท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ สามารถทํากิจกรรมตาง  ๆโดยมีการประเมินผลตนเอง
อยางตอเน่ือง เปนสื่อการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น โดยกําหนดเน้ือหา วัตถุประสงค วิธีการเรียนรู ตลอดจนอุปกรณการสอน 
ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยแบงเน้ือหาออกเปนสวนยอย  ๆเรียกวา กรอบ มีการจัดลําดับเน้ือหาจากงายไปหา
ยาก แตละกรอบ จะมีคําถาม และคําตอบเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง กลาวไดวา บทเรียน
สําเร็จรูปเปนสื่อการเรียนรูหน่ึง ที่ยังเปนที่นาพอใจสําหรับครูและสําหรับคนอ่ืนที่ตองการใชบทเรียนสําเร็จรูปในสถาบัน
หรือหนวยงานทางการศึกษา บทเรียนสําเร็จรูปมีคุณคาตอระบบการสอนเพราะเปนตัวชวยใหเกิดการถายทอดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ (Molenda. 2008: 52-58) บทเรียนสําเร็จรูปมีทั้งรูปแบบแยกก่ิงหรือสาขา รูปแบบผสมผสาน และ
รูปแบบเสนตรง ซ่ึงบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง จัดเปนนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก เปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยกําหนด เน้ือหาวัตถุประสงค วิธีการเรียนรู ตลอดจนสื่อการสอนไวลวงหนา ทําให
ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีเน้ือหายอยๆ ในลักษณะของ “กรอบ” โดยเร่ิมจาก
เน้ือหาที่งายไปหาเน้ือที่ยาก มีคําถามใหนักเรียนไดฝกคิด และมีเฉลยใหนักเรียนไดตรวจคําตอบ ซ่ึงจะทราบผลการตอบได
ทันที นอกจากน้ียังมีคําชักชวน คําติชม เพื่อเสริมแรง ใหผูเรียนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมสรางความเบ่ือหนายใหกับการ
เรียนดวยตนเอง และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน (ทองพูล บุญอ่ึง. 2534: 10; ทิศนา แขมมณี. 2552: 
16; ธีรชัย ปูรณโชติ. 2552: 7) มีงานวิจัยหลายเร่ืองที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองตางๆ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิและความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป หลังการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด ท้ังน้ีเน่ืองจากงานวิจัยแตละเร่ืองไดมีการศึกษาคนควาโดยนําหลักการแนวคิดตาง  ๆจากการศึกษาคนควาไป
ใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปและมีขั้นตอนวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปอยางเปนระบบ (สุ
พรรณี มีภูเวียง. 2550: 64 – 65; เยาวเรศ พันธโนราช. 2554: 91– 92; ทัศนีย โทวรรณา. 2555: 107– 108; ศรีเรือน ใกลชิด. 
2557: 70-71) จากงานวิจัยดังกลาว พบวา บทเรียนสําเร็จรูป ไดรับความสนใจอยางมากในวงการศึกษาไทย ท้ังน้ีเพราะ
นักการศึกษาตระหนักในคุณลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปวาเปนบทเรียนที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาหาคําตอบไดดวยตนเองหรือใชเปนสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของครูผูสอน ตลอดจนเปนการแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนและสามารถสรางความเสมอภาคในการเรียนได 
ดวยเหตุน้ี บทเรียนสําเร็จรูปที่มีคุณภาพยอมสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึนได รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความใฝเรียนรูตลอดชีวิต (มนตรี แยมกสิกร. 2551: 13-16)  
 การนําบทเรียนสําเร็จรูป มาใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระ การเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง จังหวัดระยองของเรา โดยมุงใหผูเรียนได
มีสวนรวมตามสาระการเรียนรูที่เก่ียวของกับ จังหวัดระยอง และคาดหวังวาผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ โดย
เขาใจเน้ือหาตามบทเรียน มีการฝกฝนเพื่อใหเกิด การเรียนรู ดวยตนเองและทําใหผูเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน 
หวงแหน ไปสูการอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรคทองถิ่นของตนเองใหดํารงคงอยูตอไปดวยความภาคภูมิใจ  และ
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นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ใหสูงขึ้น 
รวมทั้ง ใชเปนแนวทางในการแกปญหาดานคุณภาพของผูเรียนตอไปได ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว จึง
สนใจสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู เร่ือง จังหวัดระยองของ
เรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู 
   2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน เ ร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและภายหลังจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยอง ของเราของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูป พบวา บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง เปน
รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีไมยากตอการเรียนรูเน่ืองจาก มีการนําเสนอเน้ือหาจัดเรียงเปนกรอบจากงายไปยาก ผูเรียน
จะเร่ิมเรียนจากกรอบแรกและเรียงลําดับไปจนถึงกรอบสุดทาย ไมขามกรอบใดกรอบหน่ึง จะมีกรอบที่นําเสนอเน้ือหา 
กรอบขอคําถามและกรอบเฉลยคําตอบเพื่อเปนการเสริมแรงและกระตุนใหผูเรียนเรียนรูตอเน่ืองจนจบเน้ือหาน้ันๆ การ
สรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดนําหลักการและแนวคิดการ
สรางบทเรียนสําเร็จรูปและกฎการเรียนรูของธอรนไดน (ทิศนา แขมมณี. 2550: 51) ที่กลาววา การที่ผูเรียนสามารถสราง
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง ถาไดรับผลที่พึงพอใจจะทําใหมีความตองการที่จะเรียนรู มาใชเปน
แนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และมุงหวังใหผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปน้ีดวย(วิททิชและชัลเลอร. 1999: 28, 513; บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 77-78; ชัยยงค 
พรหมวงศ. 2549: 494; กุศยา แสงเดช. 2552: 10,17; ธีรชัย ปูรณโชติ. 2552: 7,11) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงขัน้ตอน และวิธีในการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองจังหวัดระยองของ
เรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู  
 2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จังหวัด
ระยองของเรา ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง จังหวัดระยองของเรา 

 
เลมที่ 1 เมืองระยองนารู 
เลมที่ 2 สุนทรภูครูกวี 
เลมที่ 3 ผลไมรสดีหลากชื่อ 
เลมที่ 4 เลื่องลือแหลงทองเที่ยว 
เลมที่ 5 ขบเคี้ยวอาหารพื้นบาน 

3. ความพึงพอใจตอการเรียน โดยใช 
 บทเรียนสําเร็จรูป 

2. ประสิทธิผลจากการใช บทเรียนสําเร็จรูป 
ประกอบการจัดการเรียนรู 
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 3. หลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสร็จแลว จะดําเนินการทดลองตามกิจกรรม
การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จนถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการ
เรียนรูควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน ไมไดมุงเนนใหนักเรียนศึกษาเรียนรูจากบทเรียนสําเร็จรูปแต
เพียงลําพังอยางเดียวเทาน้ัน แตจะมอบหมายใหนักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในแตละเน้ือหาตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในขั้นตอนท่ี 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไว 3 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้น
สอนและขั้นสรุป ทั้งน้ีในแผนการจัดการเรียนรูจะระบุวาใหนักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปเลมใด เร่ืองอะไร และจะตอง
ศึกษาไปทีละกรอบ กรอบใดเปนการนําเสนอเน้ือหา กรอบใดเปนกรอบของคําถาม กรอบใดเปนกรอบเฉลย ซ่ึงนักเรียน
จะตองศึกษาจากกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดทาย โดยไมขามกรอบใดกรอบหน่ึงไป ตามที่กําหนดไวของแตละเลม ไดแก 
เมืองระยองนารู สุนทรภูครูกวี ผลไมรสดีหลากชื่อ เล่ืองลือแหลงทองเที่ยว และขบเค้ียวอาหารพื้นบาน 
  4. ภายหลังการจัดการเรียนรูครบท้ัง 7 แผนการจัดการเรียนรูและบทเรียนสําเร็จรูป ทั้ง 5 เลม ให
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา เปนฉบับเดียวกับกอนเรียน  
 5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของ
เรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 ขอ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 5 เลม ดังน้ี เลมที่ 1 เมืองระยองนารู เลมที่ 2 
สุนทรภูครูกวี เลมที่ 3 ผลไมรสดีหลากชื่อ เลมที่ 4 เลื่องลือแหลงทองเที่ยว และเลมที่ 5 ขบเคี้ยวอาหารพื้นบาน โดยมี
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยอง
ของเรา จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงาย .40-.67 คาอํานาจจําแนก .22-.53 มีคาความเช่ือม่ัน .87 แบบสอบถามความพึง
พอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 20 ขอ มีคาความสอดคลองอยูระหวาง .80-1.00 มีคาความเชื่อม่ัน .89 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จาก
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูปโดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. การศึกษาประสิทธิผลจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู เร่ือง จังหวัดระยองของ
เรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
   2.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู ใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย และระดับคุณภาพตาม
เกณฑแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557: 17) 
    คะแนน 80 – 100 เกณฑอยูในระดับ   ดีเยี่ยม 
    คะแนน 70 – 79 เกณฑอยูในระดับ   ดี 
    คะแนน 60 - 69 เกณฑอยูในระดับ  พอใช 
    คะแนน 50 – 59 เกณฑอยูในระดับ   ผาน 
    คะแนน 0 – 49 เกณฑอยูในระดับ   ไมผาน 
   2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและภายหลังจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู โดยการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ใชสถิติทดสอบที (t-test) แบบ t-dependent  
 3. การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชสถิติ
คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แปลความหมายระดับตามเกณฑของกาญจนา วัฒนายุ (2548: 166)  
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 คาเฉล่ียตั้งแต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 
 คาเฉล่ียตั้งแต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
 คาเฉล่ียตั้งแต 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉล่ียตั้งแต 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
 คาเฉล่ียตั้งแต 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด  
 

สรุปผล 
 1. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
83.46/82.08  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X = 33.71) 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก ( X = 4.41) และเม่ือพิจารณารายดาน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) 
ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ( X = 4.47) ดานเน้ือหา อยูในระดับมาก ( X =4.33) และดานสื่อและ
อุปกรณในการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X =4.29)  
 

อภิปรายผล 
จากการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 

1. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
83.46/82.08 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากได ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เก่ียวกับมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู คุณภาพผูเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู ในการจัดทําบทเรียน
สําเร็จรูปเร่ือง จังหวัดระยองของเรา รวมทั้งศึกษาหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูปจากเอกสารและตําราตางๆ โดย
วิเคราะหและจัดแบงเน้ือหาเปน 5 เร่ือง เร่ืองละ 1 เลม เลมที่ 1 เมืองระยองนารู เลมที่ 2 สุนทรภูครูกวี เลมที่ 3 ผลไม
รสดีหลากชื่อ เลมที่ 4 เลื่องลือแหลงทองเที่ยว และเลมที่ 5 ขบเคี้ยวอาหารพื้นบาน เม่ือสรางบทเรียนสําเร็จรูปทั้ง 5 
เลมเสร็จแลวไดนําไปหาประสิทธิภาพ ซ่ึงดําเนินการอยางเปนระบบ ตามหลักการสรางและวิธีการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนสําเร็จรูป บุญชม ศรีสะอาด (2545: 77-78); กุศยา แสงเดช (2552: 17); ธีรชัย ปูรณโชติ (2552: 11) และวิท
ทิช และชัลเลอร (1999: 513) ไดนําเสนอไววา การสรางบทเรียนสําเร็จรูปใหคํานึงถึง 1) หลักการเรียนรูเพ่ิมทีละนอย 
(Gradual Approximation) กลาวคือ ใหนําเสนอเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับจังหวัดระยองของเรา ออกเปน 5 เลม แตละ
เลมจะแบงเน้ือหาการเรียนออกเปนหมวดหมูชัดเจน เลมที่ 1 กลาวถึงเมืองระยองนารู เลมที่ 2 กลาวถึงสุนทรภูครูกวีผู
มีชื่อเสียงดานวรรณกรรมประเภทบทรอยกรองที่มีชื่อเสียง เลมที่ 3 กลาวถึงผลไมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง เลมที่ 
4 กลาวถึงแหลงทองเที่ยวสําคัญๆ ของจังหวัดระยอง และเลมที่ 5 จะกลาวถึงอาหารเลิศรส และแตละเลมจะจัดแบง
เน้ือหาออกเปนตอนๆ เปนกรอบยอยๆ จากกรอบท่ี 1 ไปกรอบที่ 2 โดยผูเรียนจะคอยเรียนรูสั่งสมขึ้นไปเร่ือยๆ เม่ือ
เรียนรูหลายๆ กรอบจนจบบทเรียนก็จะบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ครบตามตองการ 2) หลักการมีสวนรวมอยาง
จริงจัง (Active Participation) ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี เม่ือผูเรียนไดคิดแกปญหา ทํากิจกรรมคนหาความรู ผูเรียน
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มีสวนรวมดวยการตอบสนองออกมา โดยการเติมขอความลงในชองวางหรือเลือกคําตอบที่เหมาะสมตามกรอบที่กําหนด
ไว แตละกรอบ ซ่ึงแตละกรอบจะมีความรูตางๆ โดยจะมีการตอบสนองอยูบอยๆ แทบทุกกรอบ บางกรอบอาจตอบ
มากกวา 1 คร้ัง ลักษณะดังกลาวของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง จังหวัดระยองของเราน้ี จะชวนใหผูเรียนติดตามตลอดเวลา 
ซ่ึงทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางมีความหมาย 3) หลักของการรูผล (Feedback) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี เม่ือผูเรียน
ไดรูผลของการกระทําของตนทันทีวา ส่ิงที่ทําไปน้ันถูกหรือผิด ถาผิดและที่ถูกควรเปนอยางไร จากหลักการดังกลาวใน
การสรางบทเรียนสําเร็จรูป จึงมีการเฉลยคําตอบที่ถูกตอง ใหผูเรียนไดทราบวาคําตอบน้ันถูกตองหรือไม โดยเทียบเคียง
กับคําตอบท่ีเฉลยไวให และถาตองการใหตนเองเกิดความม่ันใจเพ่ิมมากขึ้น บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองจังหวัดระยองของเรา
ก็ไดออกแบบไวอยางนาสนใจ ดึงดูดใจใหอยากเรียนรูสามารถอานซํ้าๆ ไดอีก โดยไมรูสึกเบื่อหนาย และ 4) หลักของ
ความสําเร็จ (Success Experience) ความสําเร็จจะนํามาซ่ึงความสุขและความภาคภูมิใจท่ีตนสามารถทําไดถูกตอง 
ดังน้ันการปูพื้นฐานในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา น้ี จะเร่ิมจากงายๆ มีการเขียนย้ําความรู
และที่สําคัญคือ ในการตอบสนองบทเรียนจะพยายามใหตอบโดยท่ีความม่ันใจวา ถาผูเรียนติดตามอยางตั้งใจก็จะ
สามารถตอบไดถูกตอง นอกจากน้ีแลว ยังคํานึงถึงวาบทเรียนสําเร็จรูป ที่สรางและพัฒนาขึ้นน้ีจะใหผูเรียนทํากิจกรรม
ไปตามความสามารถของแตละบุคคล โดยไมเรงรีบหรือไมตองคํานึงถึงการทําเสร็จกอนหรือเสร็จหลังผูอ่ืน เน้ือหาและ
คําอธิบายที่อยูในบทเรียนก็ดึงดูดความสนใจของผูเรียน แตละกรอบท่ีเขียนก็ใชภาษางายๆ ไมยากเกินไป จนทําให
ผูเรียนรูสึกเบื่อหนายหรือทอถอย นอกจากน้ีแลวในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง จังหวัดระยองของเรา ยังใชหลัก
ของการวิจัย กลาวคือ กระบวนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปหลังจากที่เขียนบทเรียนสําเร็จรูปเสร็จแลว จะมีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงหลายคร้ังและคร้ังสุดทายจะนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือให
เชื่อม่ันและม่ันใจไดวาบทเรียนสําเร็จรูปน้ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยหลายเร่ืองที่ไดศึกษาวิธีการสรางและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปไว เชน งานวิจัยของสุพรรณี มีภูเวียง (2550: 64-65) ได พัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 85.33/83.65 สอดคลองกับงานวิจัย
จอง วรรณวิไลพรรณ กันตภาค (2552: 69) ซ่ึงไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนาธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชหลักการสรางและหาประสิทธิภาพตามแนวทาง
เดียวกัน พบวา บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 85.14/84.21 รวมท้ังงานวิจัยของ เยาวเรศ พันธ
โนราช (2554: 91 – 92) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบการสอนตามหลักไตรสิกขา 
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
พบวาบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 86.61/85.65 และงานวิจัยของ ทัศนีย โทวรรณา. 
(2555: 107 – 108) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดของเรา 
กลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นก็มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 88.92/87.92 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอีกหลายเร่ืองที่ใชหลักการสรางและการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เชนเดียวกับ การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองจังหวัดระยองของเรา โดยพบวา
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (อรพินธ บุตรสาลี. 2556: 85; กาญจนา ทะ
วิลา. 2557: 87-88; ปณิตา ทางทอง. 2557: 141-142; จักรพงศ วงษจันทรแดง. 2558: 97) 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดการเรียนรู อยูในระดับ ดีเยี่ยม และสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ี 
พัฒนาอยางเปนระบบตามลําดับขั้นตอนที่นักการศึกษาเสนอไว กลาวคือมีการทดลองหาขอบกพรองทั้งดานเน้ือหา 
ภาษาที่นํามาใช สื่อและวัสดุอุปกรณ รวมทั้ง การวัด และประเมินผล โดยทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
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ของที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวอยางสมบูรณ จากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปรวมกับการจัดการเรียนรูของผูสอนเพื่อ
เปนการเติมเต็ม ทบทวนหรือตรวจสอบองคความรูที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูของผูสอน พบวา ผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน มีความตั้งใจในการทําบทเรียน และแบบฝก มีการศึกษาและปรึกษาหารือเน้ือหาใน
บทเรียนระหวางเพื่อนในกลุมเดียวกัน โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูจากบทเรียน สําเร็จรูปทีละเลม เรียงจากกรอบ
แรกไปถึงกรอบสุดทาย ตามลําดับจากงายไปหายาก และหากเกิดความผิดพลาดในการทําบทเรียนน้ันๆ ผูเรียน
สามารถยอนกลับไปเรียนไดอีกจนกวาจะเขาใจบทเรียนอยางแท จริง ผูเรียนใหความรวมมือ ในการทําบทเรียน
สําเร็จรูป ทั้ง 5 เลม ดวยความตั้งใจ ซ่ึงเปนไปตามหลักการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป นอกจากน้ียังใชหลัก
จิตวิทยาท่ีนํามาใชเปนแนวคิดในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เชน กฎการเรียนรูของธอรนไดน (ทิศนา แขมมณี. 
2550: 51) ท่ีกลาววา การท่ีผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง ถาไดรับผล
ที่พึงพอใจจะทําใหมีความตองการท่ีจะเรียนรู สิ่งตางๆ เหลาน้ีเองจะชวยสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง จังหวัดระยองของเรา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปอยู ในระดับ ดีเยี่ยม และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวอลแลค (Wallace. 1979: 4402) ที่ไดทํา
การวิจัย เร่ือง การประเมินผลบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับเด็กนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ํา และตองไดรับการสอน
ซอมเสริม โดยไดทําการทดลองกับเด็ก 428 คน ใหเด็ก 207 คน ซ่ึงเรียนออนกวาเกณฑมาตรฐาน  เรียนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป สวนเด็กอีก 221 คน ซ่ึงเรียนอยูในระดับปกติใหเรียนโดยวิธีปกติ ผลการวิจัยจากการใช
แบบทดสอบ 3 ชนิด คือ Objective – Reference Test (ORT), The California Achievement Test (CAT), และ 
Self – Esteem Inventory (SEI) ทําการทดสอบเด็กทั้งสองกลุม ปรากฏวา กลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป        
มีผลสัมฤทธิ์ในดานการอานเทากับหรือสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติ  หรืองานวิจัยของ สติกแลนด 
(Strickland. 1981: 2510-A) บารด (Bard. 1982: 5947-A) ดันตัน (Duttun. 1982: 2282-A) และแอนเดอรสัน 
(Anderson.1982: 833) ที่ไดทําการศกึษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติหรือ
วิธีสอนอ่ืนๆ ผลปรากฏวาผลการวิจัยสอดคลองกัน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองสงูกวากลุมทีเ่รียนโดย
การสอนตามปกติ หรือวิธีสอนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับงานวิจัยของ อรพินธ บุตรสาลี. (2556); กาญจนา 
ทะวิลา. (2557); ปณิตา ทางทอง. (2557) และ จักรพงศ วงษจันทรแดง. (2558) การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกัน 
 3. ความพึงพอใจตอการเรียน เร่ือง จังหวัดระยองของเรา ภายหลังจากใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ
จัดการเรียนรูอยูในระดับ มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง จังหวัดระยองของเรา 
เปนการเรียนและทํากิจกรรมตามท่ีผูเรียนตองการ และเปนเร่ืองใกลตัว ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตในชุมชนของผูเรียน 
คาดหวังไดแนนอนวาผูเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกน้ันดวยความกระตือรือรน พรอมทั้ง มี
ความม่ันใจ ในการเรียนรู สังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของผูเรียนตอ
งานที่ทํากับงานที่เลือกหรือจากสิ่งที่ผูเรียน อยากเรียน การตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน จะเห็นความกระตือรือรน 
ความพึงพอใจ และความสนใจเม่ือเร่ิมเรียน จนทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง นอกจากน้ี
สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพวัสดุอุปกรณ ความรวมมือรวมใจในการเรียนรูของเพื่อนในกลุม การไดรับบริการที่ดีจากผูสอน 
หรือเกิดการเรียนรู ซ่ึงอาจจะไดโดยรูตัวหรือไมรูตัวของผูเรียน ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของครูผูสอน ที่จะทําให
ความพึงพอใจดวย การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระทางความคิดหรือการเรียนรูโดยไมกําหนดเวลา สถานที่ จะ
เปนตัวกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฝมือ รวมกับสิ่งจูงใจเก่ียวกับเพื่อนรวมงาน การมีสัมพันธฉันมิตรกับเพื่อนภายใน
หอง ความผูกพันกับสถาบันและการมีสวนรวมกับกิจกรรมในโรงเรียน ก็จะเปนแรงผลักดันใหผูเรียนมีความพึงพอใจ
ได (Bloom.1976: 72-74) นอกจากน้ี โรเจอรส (Rogers.1969: 105) ไดกลาวถึงรูปแบบการศึกษาที่สามารถนํา
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ผูเรียนไปสูความสําเร็จ ซ่ึง โรเจอรส มีความเช่ือวา การเรียนรู และกระบวนการของการเรียนรู เปนสิ่งที่มีประโยชน
เพราะเปนการเปดรับประสบการณใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา การเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนมีสวนรับผิดชอบใน
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูน้ัน ผูเรียนตองมีบทบาทสําคัญในการรวมตัดสินใจตลอดกระบวนการของการเรียนรู  
ซ่ึงการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีหน่ึงที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียนได 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการใชผลการวิจัย 
 1. สามารถนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงน้ี ไปใชในการ
จัดการเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ตองการจะสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเองรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 
 2. การนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช ครูควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวิธีการใชและทําความเขาใจวาบทเรียน
สําเร็จรูปไมไดทําหนาที่นําเสนอสาระการเรียนรูแทนครูผูสอนเทาน้ัน หากแตเปนตัวเสริมและชวยใหการเรียนรูมี
ความหลากหลายและเติมเต็มองคความรูของผูเรียนใหเพิ่มมากข้ึนอีกทางหน่ึงดังน้ัน การจัดการเรียนรูแตละเน้ือหา
สาระควรนําเสนอตามแผนการจัดการเรียนรูน้ันๆ ไมควรนําเสนอบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นใหกับผูเรียนทั้งหมด 
และหากพบผูเรียนคนใดที่มีความบกพรองทางการเรียนรู อาจตองปรับบทเรียนสําเร็จรูปใหเหมาะกับผูเรียนในกลุม
น้ันๆ ดวย จึงจะชวยใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ประการสําคัญการเรียนรูจะบังเกิดผลดตีองเรียนรูผาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนกอน แลวจึงนําบทเรียนสําเร็จรูปที่ครูผูสอนพัฒนาขึ้นมาใชเปนตัวชวยเสริม
การเรียนรูใหมีความเขาใจกระจางชัดข้ึน หรืออาจใชทําหนาที่แทนครูผูสอนในกรณีขาดแคลนครูผูสอนเทาน้ัน 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ควรมีการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพรองคความรูของจังหวัดระยอง ใหแพรหลายข้ึน 
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 
Teacher’s Performance under Teacher Professional Standard in Mea Hong Song 
Country Primary Education Service Area Office 1 
 
ผูวิจัย    ตระกูล  พรสินโลก 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ

ขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา และประสบการณการสอน กลุมตัวอยางที่วิจัย ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 162 คน เครื่องมือในการวิจัย
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66-1.00 และคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาทีผลการวิจัยพบวา 

1. การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครูในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากที่สุดคือมาตรฐานท่ี4 พัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง และนอยที่สุดคือมาตรฐานที่1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครูในโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณตางกัน มีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามเพศ 
อายุ และวุฒิการศึกษาการทํางานที่ตางกัน มีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวม แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
Abstract 

The purposes of this study were to study and compare performances of criteria of 
teacher professional standards of teachers by sex, age, education and working experience. 
The sample consisted of 162 persons of classified the teachers under Mea Hong Son Primary 
Education Service Area Office 1. The research Instrument was a rating scale questionnaire 
with IOC was between 0.66 to 1.00 and reliability was .96. 
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 The analysis of the date accomplished by computation of percentage, mean standard 

deviation. T-test for independent sample was also computed to the test hypotheses postulated 
in the study. Based on the findings of the study, it was concluded that:,

1. The criteria performance of teacher professional standard over all were at high 
level. When taking each aspect into consideration found that all aspect were at high as well. 
The highest was to develop a plan to teach practically in the classroom. The less was the 
developing teaching material respectively. 
 2. The comparison of teachers’professional standards classified by different working 
experience found that overall were not different but there were significant different by 
statistical at .05 level on sex, age, and highest earned degree.

Keywords : Teacher Performances Standard 
 

บทนํา 
 การศึกษาเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศท่ี วิชาชีพทางการศึกษาจึงเปนวิชาชีพจึงเปนอาชีพที่สําคัญ
ที่จะทําใหเกิด คนดี คนเกงในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือวิชาชีพครูอัน
ประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกนับวาเปนกําลังสําคัญ เพราะเปนผูที่มี
บทบาทหนาที่หลักในการถายทอดวิชาความรู จัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดานเพื่อใหสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยาง ย่ังยืน และเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก เยาวชน และผูเรียน ซึ่งเปนอนาคตของชาติ 
ทั้งนี้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา(2546:3)กําหนดใหมีสภาครูและ บุคคลากรทางการศึกษา  

“คุรุสภา”มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน ใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้น 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจึงตองไดรับใบอนุญาต ในการประกอบวิชาชีพ ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนด ในขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพอันประกอบดวย  

1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับความรูและประสบการณในการ
จัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีเพียงพอที่จะสามารถนําไปใชใน
การประกอบวิชาชีพได  

2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ การ
พัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู 
หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้น อยางตอเนื่อง  

3) มาตรฐานการปฏิบัติตน คือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผน ในการประพฤติตน ซึ่งผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 
นอกจากนี้ แมวาคุรุสภาไดมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับความเปนวิชาชีพชั้นสูง แตเทาที่ผานมา มีหลายเหตุการณที่แสดงถึง
ความละเลยตอมาตรฐานดังกลาว ที่สะทอนถึงปญหาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา อาทิ ปญหาการคัดลอกผลงานวิชาการ ปญหาครูละเลยการสอนในชั้นเพื่อประกอบอาชีพสวน
ตน ปญหาดานชูสาว ปญหาการดื่มสุราในระหวาง ปฏิบัติหนาที่ ปญหาผูบริหารไมบริหารตามหลักธรรมาภิบาล              
ขาดความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน ดังเชน ผลงานวิจัยของของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย            
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(ทีดีอารไอ) ไดตอบโจทยระบบ การศึกษาไทยวาใจกลางของปญหาคือการขาดความรับผิดชอบ ของระบบการศึกษา 
ตลอดทุกขั้นตอน เพราะถึงแมจะลงทุนดานการศึกษามากมายแตคุณภาพการศึกษามีแนวโนมต่ําลง นั่นสะทอนใหเห็น
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในทุกๆ ดานยังออนแออยูมาก 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของศึกษาเก่ียวกับสภาพและปญหา การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาจากการ
รับรูตนเองของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบดวย ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วาไดมีการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนไปตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดหรือไม อยางไร และมีปญหาในเรื่องอะไร ซึ่งนับวาจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานงานวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความมั่นคง 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับและศรัทธาของสังคมสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในกลุมโรงเรียน อําเภอเมือง  จังหวัด

แมฮองสอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในกลุมโรงเรียน อําเภอเมือง  จังหวัด

แมฮองสอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองการปฏิบัติมาตรฐานวิชาอาชีพครูกลุมโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานเขต
พื้นการศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอนเขต 1 ผูวิจัยไดยึดถึงเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2548:4 
ดังภาพหนาถัดไปนี้ 
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จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูของโรงเรียนกลุมอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จํานวน 280 คน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยางขาราชการครู
ของโรงเรียนกลุมอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
ปการศึกษา 2560 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan.1970:8) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 162 คน 
 
 
 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ประสบการณ 

ปจจัยการปฏิบตัิงานมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพีครู

อยูเสมอ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสนิใจปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจ่ะเกิด

กับผูเรียน  
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพฒันาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัตไิดเกิดผลจริง  
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพอยูเสมอ 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่ เกิดแก  

ผูเรียน  
มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี ระบบ  
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา 
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   

 

ความคิดเห็นของครูตอการ
ปฏิบัติมาตรฐานวิชาอาชีพครู 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาอาชีพบุคลากรในสถานศึกษาของโรงเรียนแตละแหง
ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 ใน 12 
มาตรฐาน ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert มี 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ 
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนาผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารยที่ปรึกษาจากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถาม
กับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา
IOC อยูระหวาง .66–1.00 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ 
ขาราชการครูในกลุมอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา แมออง
สอน เขต 1 แลวนําผลท่ีไดมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.96 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล   
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่โรงเรียนในกลุมอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1ทั้ง 8 แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง 
 3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เก่ียวของหลังจากเก็บขอมูลแลว 
 4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนาไปวิเคราะหขอมูลตอไป   
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่
(Frequency) รอยละ(Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของครูในกลุมอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ใน
ปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ทั้ง 12 มาตรฐาน โดยหาคาเฉล่ีย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดตามลําดับ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
แมฮองสอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมอองสอน เขต 1  

มาตรฐานที ่ การปฏิบัติมาตรฐานวิชาอาชีพครู 
n = 162 

ระดับ 
X  SD 

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3.67 0.49 มาก 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก

ผูเรียน 
4.15 0.52 มาก 

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติมตามศักยภาพ 4.19 0.39 มาก 
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4.08 0.58 มาก 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

มาตรฐานที5่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแก
ผูเรียน 
รายงานการพัฒนาผลคุณภาพของผูเรียนเปนระบบ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
รวมมือกับผูอื่น อยางสรางสรรคในชุมชน 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ 

3.89 
 

4.05 
 

3.96 
4.19 
4.25 
4.28 
4.26 
4.20 

0.47 
 

0.41 
 

0.44 
0.43 
0.42 
0.44 
0.43 
0.60 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.17 0.38 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู โดยภาพรวม อยูในระดับมากท้ัง 
12 มาตรฐานดังขั้นตน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกกระบวนการอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับแลว 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนนอยที่สุดคือ มาตรฐานท่ี 1
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู นอยที่สุดอยูที่  
 
ผลการเปรียบเทียบการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 79 4.16 0.58 2.194 .030 
หญิง 83 4.03 0.58   
รวม 162     

*<.05 
 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง 
มีระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังห วัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามอายุ 

อายุ n X  SD t Sig. 
อายุต่ํากวา 30 46 3.98 0.22 -2.58 .011 
อายุ30-35 116 4.14 0.41   

รวม 162     

*<.05 
 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1จําแนกตามอายุพบวา ขาราชการครูที่มีอายุตางกัน       
มีระดับปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา n X  SD t Sig. 
ปริญญาตร ี 69 4.17 0.27 2.12 .035* 
ปริญญาโท 93 4.04 0.42   

รวม 162     

*<.05 
 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน มีระดับการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม .118 2 .059 .412 .663 
ภายในกลุม 22.713 159 .143   

รวม 23.250 161    

 
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ขาราชการ
ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูล เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งผูศึกษาขอนามา

อภิปรายตามลําดับ ดังนี้ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ เม่ือ พิจารณา
พบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครู โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ครู
ศึกษาเอกสาร ตํารา เพื่อปรับปรุงการสอนและพัฒนาตนเอง เขารวมกิจกรรมทางชาการที่องคการหรือหนวยงานหรือ
สมาคมจัดขึ้น และเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครูและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม 
เมื่อพิจารณาเปนราย มีมาตรฐานประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
   1.1 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ พบวา ใน
ภาพรวมกลุมโรงเรียนดีมากปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากครูมีโครงการที่รัฐจัดใหเขาประชุมรับการ
ฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการรวมทั้งโรงเรียนจัด หรือหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยูเสมอ ซ่ึง
สอดคลองกับ ธีรวัฒน เล่ือนฤทธิ์ (2552 : 116) ไดศึกษาแบบวัดการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนตางๆ ที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 316 โรงเรียน พบวา ครูมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด อยูในระดับดีมาก 
โดยมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี 9การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ในระดับมากที่สุด และมี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด  

    1.2 มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน ปฏิบัติอยูใน 
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง กิจกรรม และงานตางๆในหนาที่
รับผิดชอบสงผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน ตระหนักถึงการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ี
เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2554 : 14-15) ไดศึกษาการ
ปฏิบัติงาน ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน 
ผลวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติอยูในระดับมาก และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 

   1.3 มาตรฐานท่ี 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มศักยภาพ ปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากโรงเรียนกลุมอําเภอเมือง ไดตรวจสอบความบกพรองของผูเรียนโดยใชพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ เปน
หลัก สอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียนและ วิเคราะห จุดดอยของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนรายสมรรถภาพ
จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนเหมาะสม และเต็มศักยภาพตามลําดับขั้น การพัฒนาจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย อยางเปนระบบเพื่อความถนัด ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล ทั้งนี้โรงเรียนกลุมใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติใหได ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในทุกรายละเอียด ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลอง กับ
บทความของ ฟาฏินา วงศเลขา (2554 : 6) ที่กลาววา แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นจะตองใหผูเรียนเขารวม
ดวยความสมัครใจโดยการรวมกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง
ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะและประสบการณของผูเรียนใหผูเรียน จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมท้ังรายบุคคล
และกิจกรรมกลุม  
  1.4 มาตรฐานที่ 4 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติมตามศักยภาพ ปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากมี
ความตระหนักการจัดแผนการเรียนรูที่ใชเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนปฏิบัติมากขึ้น  มีการปฏิบัติระดับมาก
ที่สุด โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางและพัฒนาขึ้นเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
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เนนผูเรียนเปนผูปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเองมีความสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและขอจํากัดของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรวัฒน เล่ือนฤทธิ์ (2552:116) ท่ีวิจัยแบบวัดการปฏิบัติงานของครูใน
กลุมโรงเรียนตางๆ ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 316 โรงเรียน พบวาครูไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาครูตามครุสภา
กําหนดอยูใน ระดับดีมาก โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี 4 พัฒนาผูเรียนใหเติมตามศักยภาพ ไดปฏิบัติอยูในระดับ
ดีมาก  

     1.5 มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เนื่องจากใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรู ใชสื่อการเรียนการสอน ไดมาจากวัสดุ
ในทองถิ่น เผยแพรการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน โรงเรียนและสงเสริมพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนใหไดผลกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน ฟุงศิลปะชัยพร (2548:75-80)ได
ศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมออยูในระดับมาก 

  1.6 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องครูมีการกระตุนใหผูเรียนคนหาความรู  โดยการสราง
สถานการณใหผูเรียนฝกแกปญหา จัดกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติงานตามศักยภาพของตนเองไดและ ใช
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิลัย สมสาร (2555:35) พบวา การปฏิบัติงานตามวิชาชีพครูของครูผูสอนในโรงเรียน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 คือ ควรจัดกิจกรรมโดยการสรางสถานการณที่กระตุนผูเรียนใหเกิดการ
คิดการตัดสินใจและแกปญหา มีการอาสาเขารวมการปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถและความถนัด 

  1.7 มาตรฐานที่ 7รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากครูสวนใหญจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาผูเรียน เปนรายบุคคล จัดทํารายงานผลการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน เมื่อมีการมอบหมายงานหรือการใหแบบฝกหัด และรายงานผลการ
พัฒนาผูเรียนใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ รวมถึงเตรียมเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวกับการประชุมผูปกครองไวอยาง
สมบูรณ และจัดทําแฟมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ปรีชา 
คัมภีรปกรณ (2553 : 124) ที่ไดกลาววา การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดทราบถึงการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี ทําใหชุมชนรับรูถึงปญหา และความตองการของโรงเรียน 
โอกาสที่จะใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียนก็จะทําไดสะดวก 

  1.8 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ในกลุมโรงเรียนดีทั้งนี้เนื่องจากเขาสอนและ
เลิกสอนตรงตามเวลา มีการปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเปนครู เปนแบบอยางที่ดี เปนที่เคารพรักของลูกศิษย แตง
กายสะอาด สุภาพ และเรียบรอยเปนประจําในการปฏิบัติงานครู แสดงความหวงใย เอาใจใส และพูดคุยใหคําปรึกษา
แกนักเรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ และเปนคนพูดชัดถอยชัดคํา 
ออกเสียงควบกล้ํา อักขระชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ สนธยา พิมพันธ (2554:85-89) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา การ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนอยูในระดับมาก 
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  1.9 มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค อยูระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครู
รวมมือกับเพื่อนครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน เชน การเขาคายพักแรม 
ทัศนศึกษา การแขงขันกีฬาสี มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน รวมมือกับเพื่อน
ครูในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ และ ใหคําแนะนําหรือใหการชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เพื่อนครูอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับ ยงยุทธ สืบเนียม (2551 : 85) ที่ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกนพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมากและดานที่มีลักษณะมากที่สุดคือ การมีความซื่อสัตย
ตออาชีพครู ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู โดยรวมภาพอยูในระดับมาก และ
ดานท่ีมี การปฏิบัติมากที่สุด คือ การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  

  1.10 มาตรฐานท่ี 10 ความรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก กลุมโรงเรียนอําเภอเมืองใหความสําคัญความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนและชุมชนมีสวนแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนจัดแหลง เรียนรู และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนใหกับผูเรียนอยางดี ซึ่ง
สอดคลองกับ รัตนา กาญจนพันธุ (2553 :462) ไดกลาวไววา การประชาสัมพันธโรงเรียน คือ การสรางความเขาใจ 
และความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหประชาชนสนับสนุนใหความรวมมือกับ 

  1.11 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาการใชมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก ครูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูล ขาวสาร ที่เปนปจจุบัน วิเคราะหขอมูล และนํามาใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดระบบขอมูล ขาวสารได ใหบริการขอมูล ขาวสาร ไดนําขอมูล ขาวสาร ไปใชใน
การพัฒนาอยางเปนระบบสอดคลองกับ ธัญญรัตน ฟุงศิลปะชัยพร (2558:75-80)ไดศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ครู มาตรฐานท่ี 11 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาอยูในระดับมาก 

  1.12 มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากมีจัดใหมีเวทีการแขงขันหรือการแสดงออกของ ใหผูเรียนมีความรูเห็นถึงความสําคัญของปญหา และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหผูเรียนมีความรอบรูและเทาทันตอสถานการณที่ เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ รําไพ บุญเรืองขาว (2559:131) กิจกรรมการเรียนรูที่ดีที่ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย 
คือ เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัว พรอม
ที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู ผูเรียนที่อยูในสภาพที่ไมพรอม 
ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมมีประส ิทธิภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึก แมฮองสอน เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน สรุปไดดังนี้ 

  2.1 แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง มีระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก เพศชายและเพศหญิงมี
ไดรับบทบาทหนาที่ตางกัน และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตางกัน สอดคลองกับการวิจัย
ของ กฤติกา ลาวัณย (2553 : 89) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายโสธร จังหวัดยโสธร พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน เห็นวามีปญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยรวม แตกตางกัน  
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  2.2 จําแนกตามอายุพบวา ขาราชการครูที่มีอายุตางกัน มีระดับปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก ขาราชการครูที่อายุตางกันไดรับ
มอบหมายกาปฏิบัติหนาที่ตางกันตามความรูความสามารถและประสบการณที่แตกตางกัน กันสอดคลองกับการวิจัย
ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2554:ออนไลน)วาครูที่มีอายุนอยมีแนวโนมที่จะมีปฏิบัติมาตรฐานวิชาอาชีพต่ํากวา
ครูที่มีวัยสูงกวา ซึ่งเปนเร่ืองที่นาสนใจศึกษาตอไป  

  2.3 จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวม แตกตางกันการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีการปฏิบัติงานตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูสูงกวาขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน อาจ
เปนเพราะวาขาราชการครูสวนใหญมีวุฒิการศึกษาที่สูงกวา การปฏิบัติงาน ความคิด ความรู ประสบการณจึงมี
มากกวาทําใหภาพรวมการปฏิบัติแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริมา เปยอยู (2554:56-57) พบวา 
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนขาณุวิทยาอําเภอ ขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชรคือ ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพโดย
ภาพรวม แตกตางกันการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน แตกตางกัน 

  2.4 จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา การปฏิบัติตนในมาตรฐานวิชาอาชีพไม  แตกตาง
กัน อาจเปนเพราะวากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเมื่อ พ.ศ. 2539 และกําหนดให
กรมสามัญศึกษาดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการครูในสังกัด รวมทั้ง
ใหมีการนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไปเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาขาราชการครู 
ทั้งนี้สถานศึกษาและครู อาจารยจํานวนมาก ไดใชเปนแนวทางประเมินตนเองและพัฒนาการทางานของตน จึงทําให
ครูที่มีประสบการณการทํางานตัง้แต 10 ปขึ้นไป และครูที่มีประสบการณการทางานตํ่ากวา 10 ป ตางกันมีจุดเริ่มตน
ในการพัฒนาความรูความสามารถของตนใหเปนครูที่มีคุณภาพพรอมกันโดยเขารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
อยางสม่ําเสมอ ทําใหศักยภาพในการตัดสินใจ การมุงมั่นพัฒนานักเรียน และการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองงานวิจัยของ อุทุมพร โสภาคย (2555:75-76) ไดศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว พบวา 
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว
ของครูที่มีประสบการณมาก กับครูที่มีประสบการณนอย มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ผลการพัฒนาแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นาผลการตรวจสอบประเมินตนเองจากขอรายการดังกลาวนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน การจัดการเรียนรู การพัฒนาแผนการสอน ใหดีมากยิ่งขึ้น  

2. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู ควรนําไปใชตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนหรือในแตละปการศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอผูเรียนและมาตรการ

สงเสริมการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ควรศึกษาความสัมพันธของมาตรฐานวิชาชีพครูกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน การ

จัดการศึกษา และดานการเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา 
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ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ 
จังหวัดนาน 
 
TEACHERS’S OPINIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN 
SCHOOL, BOKLUEA TAI GROUP BOKLUEA DISTRICT, NAN 
 
ผูวิจัย   ทัศนีภรณ  สุยะ 
   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลใน
โรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตาม เพศ ประสบการณการ
ทํางาน วิทยฐานะและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการครูในกลุมภูเกลือใต 
จํานวน 92 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิเคราะหคา   
t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 
 1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภู
เกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
กระบวนการอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง รองลงมาคือดานที่ 4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานที่ 2 ดานการสรร
หาและการบรรจุแตงตั้ง ดานที่ 5 ดานการออกจากราชการ และดานที่ 3 ดานการเสรมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษาและวิทยฐานะ ที่ตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามเพศพบวาขาราชการครูเพศ
ชายและเพศหญิงมีคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
 

คําสําคัญ : การบริหาร งานบุคคล 
 
Abstract

The purpose of the study were to 1. to examine the teacher’s opinions of human 
resource management in school Bokluea Tai group, Bokluea District Nan Province 2.
to compare the teacher’s opinions of human resource management in schoolBokluea 
Tai group, Bokluea District Nan Province , classify by sex, working experience, 
academic standing and educational sample was selected from92 government teachers in 
Bokluea Tai group The Instrumentations are questionnaire that has 0.95 confidence 
value, The statistic for analysis data is the percentage, standard deviation and compare 
the different by analysis from t-test and F-test The results were as follows:
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1. The data analysis of the teacher’s opinions of human resource management in 
school, Bokluea Tai group, Bokluea District Data analysis in general is in very good 
level. It’s is in descending order 1.1 planning for human resources and vacancy. 1.2
discipline 1.3 vacancy selection. 1.4 quitting job1.5 working reinforcement 

2. The comparison teacher’s opinions of human resource management in 
school, Bokluea Tai group, Bokluea District, Nan Province is classified by working 
experience ,academic standing and educational background which are different but the 
opinion of human resources management is not different. sexes classify is different by
importancestatistical significance to .05 

Keyword : Management Human resources
 

บทนํา 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจของการบริหาร ไมวาจะเปนการบริหารหนวยงานประเภทใด 

ถาการบริหารทรัพยากรมนุษยบกพรองหนวยงานนั้น ๆ จะเจริญกาวหนาไดโดยยากเพราะงานทุกชนิดจะ
ไดผลดีหรือผลเสียก็อยูที่บุคคลที่รับงานไปทํา ถาบุคคลที่รับงานไปขาดขวัญกําลังใจหยอนสมรรถภาพงาน
มักจะบกพรองหรือขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะตองบริหารงานบุคคลใหไดผลดีและไดรับ
ความสําเร็จในการทําใหบุคลากรทุกฝายรวมมือกันทํางานเพื่อใหบรรลุไปสูเปาหมายของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนเปนองคกรหนึ่งของสังคมที่ตองดําเนินการบริหารงานเพ่ือใหการศึกษาสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยบุคลากรเขาชวยในการดําเนินการ เพราะคุณภาพของการ
บริหารการศึกษาจะสูงหรือต่ําเพียงใดยอมข้ึนอยูกับบุคลากรที่ทําหนาที่ในองคการนั้น ที่ผานมาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนเมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งมักจะหยอนสมรรถภาพ เบ่ือหนายอันเปนเหตุใหทํางานไม
เต็มที่ โดยเฉพาะถาครูขาดความกระตือรือรนในเรื่องการเรียนการสอนยอมทําใหการศึกษาขาดคุณภาพ จึง
จําเปนจะตองพัฒนาครูดวยวิธีตาง ๆ เปนระยะ ๆและปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพคือ การศึกษา
เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง
สันติสุขสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ 
ดานของประเทศ โดยนัยดังกลาวความมุงหมายของการจัดการศึกษาจึงเนนการพัฒนาบุคคลใน 4 ดาน อยาง
สมดุลและกลมกลืนกัน ไดแก ดานปญญา บุคคลที่ไดรับการศึกษาพึงเปนผูมีปญญา คือ รูจักเหตุและผลรูจัก
แยกแยะผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ ส่ิงที่ควรกระทําและไมควรกระทํา รูจักแกปญหาไดอยางฉลาด รูเทาทัน
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และหลากหลาย มีความคิดสรางสรรคใฝเรียนใฝรู  เพื่อ
ความกาวหนาทางความรูและวิทยาการตาง ๆ รูคุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทยและรูจัก
เลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก ดานจิตใจ บุคคลที่ไดรับการศึกษา พึงรูจักฝกจิตใจของตนใหมี
ความเจริญงอกงามทางคุณธรรม มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีสมาธิและมีความอดทนหนักแนน
อันจะ เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงาน และการดํารงชีวิต ดานรางกาย บุคคลที่รับการศึกษา พึงมี
รางกายเจริญเติบโต เหมาะสมกับวัยรูจัก ดูแลรักษาของรางกายใหเหมาะสมกับการงานและอาชีพ และดาน
สังคม บุคคลที่รับการศึกษาพึงมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางานและการอยูรวมกันในครอบครัว 
องคกรและสังคม รูจักการชวยเหลือเก้ือกูลประโยชนแกกันและกันโดยไมเห็นแกตัว สามารถใชภาษาไทยได
อยางถูกตองและเหมาะสมรวมทั้งสามารถใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารกับนานาประเทศได 
สามารถธํารงเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบท่ีพึงมีตอผูอื่น ตอสังคมและตอมวลมนุษยชาติ รูจักและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ
ผูอื่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอมได ตลอดจนรวมสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลกตามแนวทางท่ีเหมาะสม (พนัส 
หันนาคินทร 2539: 1) 

 ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตหรือการดําเนินกิจการของ
หนวยงาน การที่จะไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการและการวางแผนท่ีดี ทั้งนี้
เพราะการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ คือ ทําใหองคการสามารถพยากรณเกี่ยวกับเงื่อนไข
ตาง ๆ ในอนาคต ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถาไดคาดการณก็จะมีการ
เตรียมการเตรียมมาตรฐาน เพ่ือรองรับเหตุการณ ที่เกิดขึ้น ทําใหปญหาท่ีองคการจะตองเผชิญในอนาคตดาน
กําลังคนลดความรุนแรงลงได ยังผลใหองคการสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคงทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้น องคการสามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษยในองคการใหเหมาะสม
กับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนด ซึ่งจะเปนผลใหทั้งองคการและ
บุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยไดรับผลประโยชนสูงสุดในระยะยาว องคการสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของ
พนักงานในแตละกลุมงานและในแตละระดับความรับผิดชอบไดชวยใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 
องคการทราบขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบัน มีการปรับการใชกําลังคน
ใหยืดหยุนตามสภาพการณที่เปล่ียนไป อีกทั้งเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเขากับ
กระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธขององคการ แผนทรัพยากรมนุษยที่สมบูรณเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นําการ
ปฏิบัติไปสูเปาหมายที่ตองการ ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งเปนผลใหภารกิจอํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ปรับเปลี่ยนไปเชนกัน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานท่ัวไปไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยใหอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษาและของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปนอํานาจโดยแทตามกฎหมายกําหนด โดยมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ในภารกิจของสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ซึ่งเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุก
คนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะตามเปาหมายของการศึกษาไดนั้น ตัว
ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยครูผูสอนจะตองมีความเหมาะสม  
มีความรูความสามารถต้ังแตเริมทํางานจนกระท่ังออกจากระบบงาน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2548: 3) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดกรอบการบริหารงานบุคคลไวดังนี้  การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อดําเนินการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญ
กําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหารโรงเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตองดําเนินการในภารกิจหลัก 
คือ การวางแผนอัตรากําลังและ การกําหนดตําแหนง  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ แตงานบริหารบุคคลเปน
งานท่ียุงยากและซับซอนเพราะตองทํางานเกี่ยวของกับคน ซึ่งมีความรูความสามารถตลอดจนมีความสํานึก
แตกตางกัน และที่สําคัญคนเปนส่ิงที่มีชีวิตจิตใจมีอารมณ ผูบริหารจึงตองประสบกับปญหาตาง ๆ  ในการ
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บริหารบุคคล ซ่ึงปญหาที่สําคัญ ไดแก ปญหาการวางแผนการบริหารบุคลากร ปญหาการสรรหาและการ
แตงตั้งบุคลากร ปญหาการพัฒนาบุคลากร ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาการใหบุคลากรพน
จากงาน และปญหาการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากร การกระจายอํานาจจากระทรวงศึกษาธิการ
มาสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสูสถานศึกษา เปนนิติบุคคล สงผลใหการบริหารงานดานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองปรับเปลี่ยนจากเดิม ทําใหเกิดปญหาทั้ง 5 ดาน เชนการวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนงเปนงานใหมสถานศึกษายังขาดประสบการณ การสรรหาและบรรจุแตงตั้งในบางงานให
สถานศึกษาดําเนินการเกิดปญหามีการรองเรียนขึ้นบอยครั้ง ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไมไดรับการ
พัฒนาการใชการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 38-40) 

การบริหารงานในสถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
จะตองอาศัยปจจัย หรือทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการบริหารจัดการ 
“ถึงแมวาปจจัย หรือทรัพยากรเหลานี้จะมีความสําคัญ และจําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
แต “คน” นับวามีความสําคัญ เพราะ “คน” เปนผูใชปจจัยในการบริหาร ในสถานศึกษาถึงแมวาจะมี
สิ่งกอสราง อาคารสถานท่ีสวยงาม หลักสูตร แบบเรียน ตลอดจนอุปกรณการเรียนดีเดนเพียงใด สิ่งเหลานี้จะ
ไมมีความหมาย ถาคนที่ใชสิ่งเหลานี้ ไมมีความรูความสามารถที่จะใช หรือไมมีความตั้งใจ หรือความพึงพอใจท่ี
จะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด”การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงไร
ยอมขึ้นอยูกับบุคคลท่ีทํางาน ดังนั้นสถานศึกษาตองคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม มาทํางาน และอยูปฏิบัติงานใหนานท่ีสุด  อย า ง ไ รก็ ต า ม  แม ว า
สวนประกอบที่สําคัญในการบริหาร คือ คน แตก็ไมมีงานใดที่จะยากลําบากและไมแนนอนและมีปญหามาก
เทากับการทํางานรวมกับคน ทั้งนี้ เพราะคนมีความตองการตางๆ กัน และความตองการเหลานี้นอกจากจะมี
จํานวนไมเทากันแลว ยังมีลําดับขั้นของความตองการตางๆ กันอีกดวยดังที่ มาสโลว( Maslow ) ไดแบงลําดับ
ความตองการของคนออกเปน 5 ลําดับ คนจะเปนเครื่องชี้วา การบริหารงานจะสัมฤทธ์ิผลหรือไมเพียงใด การ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนเปนงานท่ีมีลักษณะซับซอนและยุงยากเพราะตองเกี่ยวของกับคนซ่ึงมี
ความแตกตางกันและเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ผูบริหารโรงเรียนจึงประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมาย 
ผูบริหารการศึกษายังขาดความรูความสามารถในการบริหารงาน ขาดความรับผิดชอบ ผูกขาดอํานาจไมยอม
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น (สมศักดิ์ คงเที่ยง 2548: 3 )  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ในฐานะผูวิจัยมีตําแหนงเปนครูผูสอนและปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารงาน
บุคคล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูวิจัยเอง ตอผูบริหาร
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังจะทําใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของไดทราบเพื่อรวมมือและ
ประสานงานไดถูกทางยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอ
เกลือ จังหวัดนาน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคลคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตาม เพศ ประสบการณการทํางาน วิทยฐานะและวุฒิการศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
และวิธีศึกษาไว โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546: 38 -40) ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ เพราะวา 
เปนกรอบแนวคิดที่รวมขอบขายของการบริหารงานบุคคลในทุกดานไวอยางชัดเจน และสามารถนํามาใชเปน
กรอบ ในการวิจัยครั้งนี้ได นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใน
การวิจัยไดดังนี้ 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานของงานวิจัยดังนี้ 
 1. เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน 
 2. ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลแตกตางกัน 
 3. วุฒิการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 4. วิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 - ชาย 
 - หญิง 
2. ประสบการณการทาํงาน 
 - นอยกวา 10 ป 

 - ระหวาง 10 - 20 ป 
 - มากกกวา 20 ป 

3. วุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาตร ี
 - ปริญญาโท 
4. วิทยฐานะ 

 - ไมมีวิทยฐานะ 
 - มีวิทยฐานะ 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการ 
   กําหนดตําแหนง 
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3. ดานการเสริมสรางประสิทธภิาพใน 
   การปฏิบัติราชการ 
4. ดานวินัยและการรักษาวนิัย 
5. ดานการออกจากราชการ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ป
การศึกษา 2560 จํานวน 122 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกขาราชการครูในโรงเรียน กลุมภู
เกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ปการศึกษา 2560 โดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan ไดจํานวน 
92 คน และใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคลคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนานตามขอบขาย 5 ดานดังนี้ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการ
รักษาวินัย และดานการออกจากราชการ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ของ Likert มี 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผล
การศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลว
เสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวาง
ขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of 
Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .66–1.00 

นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ ขาราชการ
ครูในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง 
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่โรงเรียนกลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ทั้ง 11 
แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง 

3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เก่ียวของหลังจากเก็บขอมูลแลว 
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห

โดยใชความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนครูในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 

อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ในดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการ
บรรจุแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการ

ออกจากราชการโดยหาคาเฉลี่ย(ความหมายของคะแนน โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนซ่ึงกําหนด
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ตามเกณฑแปลความหมาย ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549 : 116) 
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน มากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน มาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน ปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน นอย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน นอยที่สุด 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  อําเภอ

บอเกลือ จังหวัดนาน สรุปผลไดดังนี้ 
 

แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ดานท่ี กระบวนการการบริหารงานบคุคล 
n = 92 

ระดับ 
X  SD 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 3.93 0.54 มาก 
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 3.88 0.53 มาก 
3. ดานการเสรมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.86 0.53 มาก 
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 3.89 0.54 มาก 
5. ดานการออกจากราชการ 3.88 0.51 มาก 
 รวม 3.89 0.53 มาก 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  
กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
กระบวนการอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง รองลงมาคือดานที่ 4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานที่ 2 ดานการสรร
หาและการบรรจุแตงตั้ง ดานที่ 5 ดานการออกจากราชการ และดานที่ 3 ดานการเสรมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอ
เกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 38 3.59 .452 -6.331 .000* 
หญิง 53 4.11 .273   
รวม 92     

*<.05 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  

อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน แยกตามเพศพบวาขาราชการครูเพศชายและเพศหญิงมีคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอ
เกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามประสบการการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม .658 2 .329 1.745 .181 
ภายในกลุม 16.785 89 .189   

รวม 17.444 91    

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาขาราชการครูที่มีอายุตางกันมีระดับคิดเห็น
ของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอ
เกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา n X  SD t Sig. 
ปริญญาตร ี 56 3.90 0.461 .412 .681 
ปริญญาโท 36 3.87 0.403   

รวม 92     

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับคิดเห็นของ
ครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ 
จังหวัดนาน จําแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ n X  SD t Sig. 
มีวิทยฐานะ 56 3.90 .46 .412 .681 
ไมมีวิทยฐานะ 36 3.87 .40   

รวม 92     

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามวิทยฐานะพบวาขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตางกันมีระดับคิดเห็นของครู
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 

อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนั้นเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเก่ียวกับครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไวในหมวด 7 มาตรา 
52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการการผลิตการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูงใหบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมและมีความเขมแข็ง
ในการจัดการศึกษาการปฏิรูป กระบวนการพัฒนาบุคคลซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหผลผลิตทางการศึกษา
มีคุณภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สถานศึกษาจึงไดดําเนิการในกระ
บวนการทางดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากในทุกดาน สอดคลองกับการวิจัยของพรทิพย กันทวี
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(2558 : 79) ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวาผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวม
รายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ การวิจัยของกอเดช หลําจะนะ (2555: 108) ไดวิจัยเรื่อง
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนเอกชนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 โดยภาพรวมผูบริหารและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้ 

 1.1 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดานท่ี 1 ดานการวางอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง โดยภาพรวมพบวาอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาใหความสําคัญกับการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรใน
สถานศึกษาและเล็งเห็นถึงประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรซึ่งตองมีความรอบคอบและรัดกุมสอดคลอง
กับการวิจัยของศิริพร หมอยา (2556: 41)ไดวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนงพบวาภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ การวิจัยของ ณัฐฌานนท พลแดง (2553: 53) ได
วิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ พบวาดาน
การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงพบวาเมื่อพิจารณารายขอพบวามีการกําหนดบทบาทหนาที่
ของบุคลากรไวชัดเจนมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 1.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดานที่ 2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการมอบหมายงาน ใหบุคลากรปฏิบัติตามลักษณะและปริมาณงานตาม
ความรูความสามารถมีการดําเนินการกําหนดขอบขายงานบริหารงานบุคลากรเพ่ือรองรับบุคลากรเขามา
ปฏิบัติงานสอดคลองกับการวิจัยของณัฐฌานนท พลแดง(2553: 54) ไดวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบวาดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ังพบวา
ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกับการวิจัยของพรทิพย กันทวี (2558: 80 ) ได
วิจัยเร่ืองการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวาดานสรรหาและบรรจุแตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับมากเม่ือ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือการตรวจสอบคุณสมบัติของข าราชการครูเขา
ปฏิบัติงานในสถานศึกษารองลงมาคือดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดวยกระบวนการคุณธรรมและขอท่ีต่ํา
ที่สุดคือการสงเสริมและเสนอคําขอการเล่ือนวิทยฐานะ 

 1.3 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดานที่ 3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยภาพรวมพบวา
อยูในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาจัดใหมีการอบรมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมๆ เพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญ มาบรรยายพิเศษเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของครู ตามสายงานของแตละคนสอดคลองกับการวิจัยของ จตุรงค พรพุทธรักษา (2555: 105) 
ไดวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 -3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3 พบวาดานการพัฒนาบุคลากรสภาพการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่1 -3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกับการวิจัยของ อรรถพล พามี (2556: 
91) ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมพบวาดานการพัฒนา
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บุคลากรโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก
สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 1.4 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดานที่ 4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และมีการจัด
ฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานระเบียบวินัยในสถานศึกษา สอดคลองกับการวิจัย
ของสุรเชษฐ ซ่ือตรง (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ระดับความ
คิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการออกจาก
ราชการ และดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามลําดับเชนเดียวกับสุริยา  สวางบุญ 
(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 1-4 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการออกจากราชการ  
  1.5 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต  
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดานท่ี 5 ดานการออกจากราชการโดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมากทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการอยางเปฯ
หระบบและสถานศึกษามีระบบดูแลสวัสดิการขาราชการครูหลังเกษียณอายุขาราชการสอดคลองกับการวิจัย
ของณัฐฌานนท พลแดง (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมพบวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ ดานการออกจาก
ราชการและสุริยา สวางบุญ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 1-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ทั้งโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการออกจากราชการ 

2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
กลุมภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษาและวิทย
ฐานะ สรุปไดดังนี้  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุม
ภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน แยกตามเพศพบวาขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากขาราชการครูที่มีเพศตางกันอาจไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกัน กระบวนการใน
การบริหารงานบุคคลจึงอาจจะมีความแตกตางตางกันสอดคลองกับการวิจัยของกอเดช หลําจะนะ (2555: 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนเขต พ้ืนที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน พบวา จําแนกตามเพศ และวุฒิ
การศึกษามีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวราพร พรมแกวพันธ (2557: 94) 
ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอมายอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปตตานีเขต 2พบวาการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอมายอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุม
ภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคลจําเปนที่จะตองใชประสบการณในการทํางานมาใชในการดําเนินงานใน
กระบวนการบริหารบุคคลขาราชการครูที่มีประสบการณสวนใหญจะไดรับมอบหมายใหดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคคลากร สอดคลองกับการวิจัยของพัฒนพงศ วงศยะรา (2554 : 69) ไดวิจัยเรื่องปญหา
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรีจําแนกตามประสบการณการทํางานผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูของคาเฉลี่ยระหวางผูบริหารและครูจําแนกตามประสบการณโดยรวมพบวาไม
แตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานสวนใหญมีปญหาไมแตกตางกันเชนเดียวกับการวิจัยของ และกอเดช 
หลําจะนะ (2555: 117) ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต 2 จําแนกตามสถานภาพดานประสบการณการทํางานพบวาผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณ
การทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนไมแตกตางกัน 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุม
ภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันอาจไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตรงกันวา
กระบวนการในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ศิริพร หมอยา (2556 : 
บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาผลการเปรียบเทียบ สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จําแนกตาม เพศ คุณวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณในการทํางาน พบวามีคาเฉลี่ยไม
แตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยของพัฒนพงศ วงศยะรา(2554 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองปญหาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรีผลการวิจัย พบวา เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ และระดับ
การศึกษาจึงเปนการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง ครูกันเองจึงไมแตกตางกัน   

 2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุม
ภูเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จําแนกตามวิทยฐานะพบวาขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาราชการครู อาจ
เนื่องจากมีวิทยฐานะตางกันและมีหนาที่ในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตรงกันวา
กระบวนการในการบริหารงานบุคคลไมมีความแตกตางตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของสุรีพร โพธ์ิภักดี 
(2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบวาครูที่มีตําแหนงวิทยฐานะแตกตางกัน มีทัศนะตอ
สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยปาริชาติ สติภา 
(2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามเพศ วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา 
สถานภาพในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษาจําแนกตามวิทยฐานะ การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 

1. ครูผูสอนในอําเภอบอเกลือ สวนใหญจะเปนครูบรรจุใหม มีประสบการณในการทํางานการบริหาร
บุคคลนอย ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความตระหนักและใสใจครูกลุมนี้ โดยการใหเรียนรูงานจากครูรุนพี่
ที่มีประสบการณมากแลว 

2. ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติและสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวา บุคคลที่จะเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ ควรจะมี  คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ และสมรรถนะอยางไร ระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีความเกี่ยวโยงกับการเล่ือนตําแหนง การวางตัว
ตายตัวแทนภายในองคการหรือการสืบทอดตําแหนง ตลอดจนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปใช
ประกอบการพัฒนาบุคลากร โดย ผลการประเมินจะเปนตัวสะทอนใหบุคลากรท้ังองคกรไดรับทราบถึง
สมรรถนะของตัวบุคลากรเองและสมรรถนะโดยรวมขององคกร เพื่อนําไปใชวางแผนดําเนินการขององคการ
ตอไปในอนาคต 
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขาย 
โรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
The School Board Participation on Academic Management in Lum Bueng Lahan 
School Network, the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 3 
 
 ผูวิจัย   ธนพจน  สายพวงเพชรโชติ 
 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน

ตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 3และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลประชากร คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหาร งาน
วิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนา
สาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาตามลําดับและ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบงึละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีปจจัย
สวนบุคคลตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม /การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 

The research was aimed to study 1) the school board participation of academic 
management in Lum Bueng Lahan school network, the office of Chaiyaphum primary 
education service area 3and 2) to compare the school board participation of academic 
management in Lum Bueng Lahan school network, The office of Chaiyaphum primary 
education service area 3 by personal factors. The population is the basic education board
total 75 people. The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.99. 

Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation.
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The results showed that 1) the school board participation of academic 
management in Lum Bueng Lahan school network, the office of Chaiyaphum primary 
education service area 3 overall was high level. Considering it was high level that in all 
aspects. Descending order:the development of the learning process, measurement, 
evaluation and transfer of results, the development of local curriculum, the development 
of curriculum in the school, and the development of internal quality assurance and 
education standards. And 2) compare the school board participation of academic 
management in Lum Bueng Lahan school network, the office of Chaiyaphum primary 
education service area 3 by personal factors with different had the participation in 
academic management difference.

Key words : participation /academic management
 

บทนํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนด

หลักการท่ีสําคัญและมีแนวทางคิดใหมไวหลายประการเชนการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่
การศึกษาสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นการระดมทรัพยากรตางๆการมีสวนรวมรวมท้ังมีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐและการสนับสนุนจากรัฐบุคคลและองคกรตางๆและมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและผูเรียนอยูหลายหมวดหลายมาตราเชนหมวด 1 มาตรา 8 การ
จัดการศึกษาใหยึดหลักวาสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหมวด 2 มาตรา 12 ใหบุคคลสถาบันสังคมสถาบัน
ศาสนาองคกรเอกชนและสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหมวด 4 มาตรา 27 และ
มาตรา 28 การพัฒนาหลักสูตรแตละระดับใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
และใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล
ครอบครัวองคกรชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรเอกชนองคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนรวมท้ังหา
วิธีแลกเปล่ียนการพัฒนาระหวางชุมชนหมวด 7 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณความรอบรูความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 1-15) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหนวยงานตนสังกัดไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 
4 เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการประกอบดวยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษาสงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
นโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสงเสริมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองคคณะบุคคลใหมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานสงเสริมการบริหารจัด
การศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับตําบล (สพฐ. ศึกษาธิการ. 2560: 66) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ในฐานะหนวยงานตนสังกัดไดกําหนดนโยบาย
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยสภาพบริบทความตองการในการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นทีแ่ละ
สถานศึกษาในสังกัดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีมาตรฐานโดยกลุมเปาหมายคือ
ผูเรียนที่ตองพัฒนาตอเนื่องเปนระบบมีการติดตามและประเมินผลที่เชื่ อถือไดนักเรียนตองเรียนรูอยางยั่งยืน
เพราะนักเรียน (Student) คือ “ดาว” ดวงเดียวกัน (Star) และ STAR หมายถึงองคประกอบที่มีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนไมวาจะเปนบริบทโรงเรียนครูและบุคลากรการปฏิบัติ ผูมีสวนรวมไดแก S = School โรงเรียนT 
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= Teacher ครูและบุคลากร A = Action การพัฒนา R = Relation ความรวมมือของทุกสวน(สพป.ชัยภูมิเขต
3. สพฐ. ศึกษาธิการ. 2560: 11-12) 

การจัดการศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวน
รวมเพราะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยอมจําเปนตองใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐและสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถิ่นดวยคณะกรรมการสถานศึกษาเปน
เสมือนผูแทนทองถ่ินยอมตองมีบทบาทสําคัญตอการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยจะเปนกลไก
เชื่อมโยงนโยบายของรัฐใหเขากับชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู 1) ความเปนพลเมืองดี 2) เปน
พื้นฐานการศึกษาตลอดชีวิต 3) เปนพื้นฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและเปนพื้นฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษานั่น
คือนําไปสูเกงดีมีความสุขของผูเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขามามีสวนรวมในรูปของคณะ
บุคคลประกอบดวยผูแทนจากกลุมตางๆคือผูแทนครูผูแทนผูปกครองผูแทนศิษยเกาผูแทนองคกรชุมชนผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาผูแทนผูทรงคุณวุฒิสถานศึกษาละ 9 - 15 คน
ตามขนาดของโรงเรียนซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 
38 เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพ ใหชุมชนมีสวนรวมและเปนการรองรับการกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษาโดยตรง(กระทรวงศึกษาธิการ,2546 : 16) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาจะตองยึด
หลักการมีสวนรวมการกระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมมีความสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศรวมท้ังเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติ
และสภานิติบัญญัติแหงชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความ
มั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย(กระทรวงศึกษาธิการ: 2558) 

การจัดการศึกษาในดานวิชาการของเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ท่ีผานมมาตรฐานท่ี2มาตรฐานท่ีวาดวยการ
บริหารจัดการศึกษากลุมตัวบงชี้พื้นฐานตัวบงชีท้ี่7ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาภาพรวมอยู
ในระดับดีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพทุกโรงเรียนโดยมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษาในอนาคตในดานประสานความรวมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนจะสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหเกิดผลดี และควรวางแผนในการบริหารจัดการรวมมือกับชุมชนพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียนมี ปจจัยภายนอกสถานศึกษาในดานโอกาส แหลงเรียนรูในทองถิ่นมีอยูอยางหลากหลาย 
เชน บึงละหาน สํานักงานประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ ศาลเจาพอหาญคํา ซากหอยลานป มีปราชญชาวบาน และ
ผูทรงคุณวุฒิหลากหลายดานทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงมีการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถ่ินเชน เคร่ืองดนตรีทองถิ่น การจักสาน การทอผาไหม เปนตนแตปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีอยูหลายประการเชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรวมมือในการ
จัดการศึกษานอยเนื่องจากตองประกอบอาชีพ พื้นที่ทางการเกษตรไมอุดมสมบูรณสภาพดินเปนดินรวนปนทราย
และดินเค็มมีปญหาในการเพาะปลูกสงผลใหผูปกครองนักเรียนตองไปประกอบอาชีพ ในจังหวัดอ่ืนทําใหขาดการ
ดูแลเอาใจใสอบรมบุตรหลานในดาน กริยามารยาทท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ สุขภาพอนามัย
ประชากรบางสวนมีอาชีพรับจาง ทําประมงน้ําจืด รายไดต่ําฐานะยากจน เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน เนื่องจากนักเรียนบางสวนตองติดตามผูปกครองไปรับจางทํา
การเกษตรในตางทองที่ดวยความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ในการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติหนาที่ใน
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน จึงไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการ
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บริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 เพ่ือ
เปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน

เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 มีวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการ
ในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน

เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาและอาศัย
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
ขอ 1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดําเนินการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจ
หนาท่ีของตนแลวแตกรณีในสวนของงานดานวิชาการจะประกอบดวย 17 งานโดยพิจารณาใน 5 งานดังนี้ 1. การ
พัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4. การวัดผลประเมิน ผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 
5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 29-30)  

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
6. ตําแหนง 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรทองถิ่น 
2. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
4. การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 
5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
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การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานวิชาการใน เครือขาย
โรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อ1) ศึกษาการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเปนการวิจัยเชงิปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเครือขายโรงเรียนลุมบึง
ละหานตําบลละหานอําเภอจัตุรัสสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ปการศึกษา2560 
จํานวน7โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางและเล็กจํานวน 5 โรงเรียนรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 75 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 ตอนไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพ
ทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ใน 5 ดานประกอบดวย 

1) การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  2) การพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 5) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
คําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert’s five rating scale) โดยกําหนดคาระดับคะแนน
ของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ 
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม  
โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3.3 สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4 เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
3.5 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ระหวาง .67–1.00 

3.6 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผล
การทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา               (α-
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ .99 

3.7 นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1 ขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานท่ีเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย 

4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจัดสง ไปยัง
สถานศึกษาเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานแลวเก็บกลับคืนดวยตนเอง 

4.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําถาม 
4.4 จัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหแลวบันทึกลงในแบบลงรหัสเพื่อนําไปวิเคราะหดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 
5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอรดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

5.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐานไดแกความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage) 

5.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงาน
วิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 ในดานตางๆ
ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2) การพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผล ประเมินผล และดําเนิน การเทียบโอน
ผลการเรียน และ 5) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา  

5.3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย (μ) 
 

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงาน

วิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 โดยภาพรวม ดังนี้ 

 (N=75) 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  � ระดับ 

1. ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 4.14 0.58 มาก 
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.13 0.57 มาก 
3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.23 0.53 มาก 
4. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.19 0.60 มาก 
5. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 4.09 0.58 มาก 
โดยภาพรวม 4.16 0.53 มาก 
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ตารางที่ 1 สรุปผลไดวา 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน เครือขาย

โรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.1 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน 
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต  3 ดานการพัฒนาหรือ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอโดยมีสวนรวมเปนคณะทํางานในการสรางหลักสูตรทองถิ่นมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
รองลงมาคือมีสวนรวมในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรทองถิ่นและมีสวนรวมในการจัดทํา
สาระการเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

1.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน 
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ดานการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยมีสวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือมีสวนรวมในการ
เห็นชอบการใชหลักสูตรสถานศึกษาและมีสวนรวมในการปรับเวลาเรียนพื้นฐานแตละกลุมสาระการเรียนรูที่
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 1.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน 
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยมีสวนรวม
ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีสวนรวมในการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนสภาพแวดลอม ที่เหมาะแกการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด 

 1.4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน 
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการวัดผล
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุกขอโดยมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือมีสวนรวมในการกํากับติดตามการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคและมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวาดวยการวัด
และประเมินผลการเรียนของ สถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน 
เครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ดานการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูใน
ระดับมากทุกขอโดยมีสวนรวมในการรวมเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือมี
สวนรวมในการนําแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีกําหนดมาปฏิบัติและมีสวนรวมในการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงาน
วิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และตําแหนง 
ตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน 
 

อภิปรายผล 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน เครือขาย

โรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ตามลําดับอาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการไดอยางเต็มความสามารถจึงทําใหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอ
การบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
3โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยทิพย จันตะวงษ (2555 : บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุม
เครือขายโรงเรียนตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
พบวาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของอติภรณ ศรีนันทา (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัดลําปางผลการศึกษา
พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 4 ดาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของประภาส ชาตินันท (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับการมีสวนรวมการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 11. ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของไพโรจน ชอ
ผกา (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา ตลอดภพ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการมีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัด
นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวาสภาพการมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของสัมพันธ เชาะจอหอ (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

��


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ อนิวรรตนวงศ (2560 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาดานวิชาการ สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบวาสภาพปจจุบันการพัฒนาแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาดานวิชาการ สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงาน
วิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และตําแหนง 
ตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน ทั้ งโดยภาพรวม และรายดาน อาจเนื่องมาจาก
สถานภาพท่ีตางกันทําใหมีประสบการณที่แตกตางกัน อันนําไปสูการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของไพโรจน ชอผกา (2556 : 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพศ
หญิงและเพศชายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ การศึกษา และตําแหนงหนาที่ 
พบวา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสัมพันธ เชาะจอหอ (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
บริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงบประมาณและสินทรัพย ตามลําดับ การมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 จําแนกตามตําแหนงโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ ยกเวน ดานการ
บริหารงบประมาณและสินทรัพย และดานการบริหารงานบุคคล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การมี
สวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1.1 ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ควรมีสวนรวมในการจัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพสังคมภายในชุมชน อันนําไปสู
การนําความรูที่ไดจากการเรียนสอนไปพัฒนาชุมชน 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



1.2 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรมีสวนรวมในการปรับเวลาเรียนพื้นฐานแตละกลุมสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควร
มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีเหมาะแกการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
นักเรียน 

1.4 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษา พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา
ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

1.5 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษา พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามที่กําหนดไว 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการ
ในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีส วนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 

2.3 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการ
ในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3เชิงคุณภาพ เพื่อนํา
ผลการวิจัยเชิงลึกมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายโรงเรียนลุมบึงละหานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ตอไป 
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ความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT OF MUTIMEDIA FOR 
ENGLISH TEACHING AND SATISFACTION OF PARENTS AND STUDENTS 
IN PRIVATE SCHOOL, AMPHOE MUANG, CHIANG MAI PROVINCE
 
ผูวิจัย  ธนารียรัฐ  ชูฤทธิ์  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  วิหคโต 
  ภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษระดับความพึง
พอใจของผูปกครองและนักเรียน ตลอดจนความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ
กับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่มีการใชสื่อ
ประสมในการสอน โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 384 คน ซึ่งกําหนดโดยการใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan 
.1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และคัดเลือกโดยวิธีสุมอยางงาย แบบไมใช ความนาจะเปน (Non-
probability Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ผลการวิจัย พบวา 
 1. ระดับการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
 2. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการยอมรับชื่อเสียงของโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากที่สุด  
 3. ความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของผูปกครอง
และนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง         
ที่ rxy = .882 โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, การพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study (1) the development level of 

multimedia for English teaching, (2) the satisfaction level of parents and students and (3) 
to study relationship between development of multimedia for English teaching and 
satisfaction of parents and students in private school, Amphoe Muang, Chiang Mai 
province. The samples consisted of the total number of 384 parents and students in 
private school in Amphoe Muang, Chiang Mai province. The samples were selected by 
Convenience Selection or Non-probability Sampling. The research instruments were 
questionnaires with rating scale. Statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient through statistical software.
The results were as follows:
 1. The overall development level of multimedia for English teaching in private 
school, Amphoe Muang, Chiang Mai province, was found at a medium level.
 2. The overall satisfaction level of parents and students in private school, 
Amphoe Muang, Chiang Mai province, was found at a high level.
 3. There was a positive correlation between development of multimedia for 
English teaching and satisfaction of parents and students in private school, Amphoe 
Muang, Chiang Mai province. The correlation coefficient was 0.88 which was found to 
be significant at the .01 level.

Keywords : Relationship, multimedia, English teaching, Satisfaction
 

บทนํา 
ศตวรรษท่ี 21 เปนยุคสมัยแหงการสื่อสารและการศึกษาไรพรมแดน ซึ่งขาวสาร ขอมูล และอิทธิพล

ตาง ๆ ดานการศึกษาจากนานาประเทศสามารถแลกเปล่ียนกันขามประเทศ ขามทวีป ไดอยางงายดายและ
รวดเร็ว สงผลใหในเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เชน 
สื่อประสม (multimedia) และสื่อออนไลน เขามามีบทบาทสําคัญในแวดวงการศึกษาของทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดให
ความสําคัญกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีความพยายามในการคิดคนและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถาบันมีความทันสมัยและสามารถใชประโยชนจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีไดยางเต็มที่ นอกจากนั้น การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนเปนอีกหนึ่งตัวชี้วัดสําคัญที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพและ
ภาพลักษณของโรงเรียนในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจหากในยุคของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นี้ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะกลายมา
เปนสองปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาชื่อเสียงของโรงเรียน ซ่ึงเปนสิ่งที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียนที่อยูในสถาบันการศึกษา และมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนใหแกบุตรหลานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน หรือการตัดสินใจเปล่ียนโรงเรียน ดังที่ Noor Alyani 
Yaacob (2014 : 244-251) อางถึงงานวิจัยของ West (2001), Bosetti (2004), Jackson, C. and Bisset, M. 
(2005) และ Ungerleider (2003) พบวา ชื่อเสียงของโรงเรียนเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผูปกครองใชสําหรับเลือก
โรงเรียนแกบุตรหลาน และผูปกครองสวนมากเลือกใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกวาโรงเรียนรัฐบาล
เนื่องจากคุณภาพของสภาพแวดลอมทางการศึกษา สื่อการสอนและมีสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงเอื้อตอการเรียน
มากกวาโรงเรียนรัฐบาล นอกจากนั้นผูปกครองใหเหตุผลเพ่ิมเติมวาสิ่งอํานวยความสะดวกสมัยใหมที่มี
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ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเพิ่มชื่อเสียงของโรงเรียน แตยังสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพของบุตรหลานของพวกเขา ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงคุณคาของปจจัย
ดานสื่อประสมที่ทันสมัย และการเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วาสามารถทําใหผูปกครองและนักเรียน
เกิดความพึงพอใจตอโรงเรียนได  

สําหรับประเทศไทยแมทุกภาคสวนจะมีการพัฒนาและปรับตัวใหทันยุคสมัยอยางตอเนื่อง แตก็ยังคง
พบปญหาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการ และการใชการประยุตใชเทคโนโลยีในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพอยูมาก กลาวคือ ผลจากรายงานดัชนีความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Index : EF) ปพุทธศักราช 2554 ของสถาบันสอนภาษาชั้นนําของโลก Education First (EF) ระบุวา ไทยอยูใน
อันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม (เอเชียนเน็ท, 2554) และในปพุทธศักราช 
2556 พบวาไทยถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษในกลุมที่แยที่สุด นอกจากนั้นยัง
พบวาในโรงเรียนประสบปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงทักษะการอานและเขียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนสามารถสอบผานเกณฑตามที่
สถานศึกษากําหนดไว เพียงรอยละ 35 (ถนอมเพ็ญ ชูบัว, 2554 : 35) สวนในดาน ความพรอมดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย รายงาน The Global Competitiveness Report 2012-2013 โดย World 
Economic Forum : WEF ระบุวาประเทศไทยมีความพรอมอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ ระดับโลก คือ 
อยูลําดับที่ 84 จาก 144 ประเทศ โดยมีระดับคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยโลกและกลุมประเทศ ASEAN จากปญหา
และขอทาทายที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ และ
เล็งเห็นคุณคาของสื่อประสมวาจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหบรรลุความสําเร็จในการเรียนการสอน นอกจากนั้น
ยังสามารถเปนตัวชี้วัดภาพลักษณความเปนสากลของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมี
ความคาดหวังวาการพัฒนาส่ือประสมเพื่อใชประกอบในการสอนจะเปนสิ่งดึงดูดใจผูเรียนและกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ และมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในสถานศึกษา โดยเริ่มตน
ทําการศึกษาการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนวิชาที่มีความสําคัญอันดับตนแตยังคงพบ
ปญหาในการเรียนการสอนอยูมาก ทําใหผูวิจัยตระหนักวาจะสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการไดชัดเจนมากกวาวิชา
อื่นเมื่อมีการพัฒนาสื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกที่จะศึกษาความพึงพอใจของท้ังนักเรียนและ
ผูปกครอง ในฐานะผูใชสื่อและผูมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเขาเรียน หรือเปล่ียนโรงเรียนของบุตรหลาน 
ตามลําดับ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ พบวา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
มีบทบาทมากในการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในปจจุบัน โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากปจจุบันนี้
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นจึงสามารถที่จะนําเสนอ  ขอมูลได
หลากหลายรูปแบบ เชน การศึกษาผลการเรียนดวยชุดสื่อประสมรวมกับกิจกรรมการสอนที่เนนการพูด ที่สงผล
ตอความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ของปทมา 
ชั้นอินทรงาม (2556 : 548) ผลการวิจัยพบวา ผลความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมที่เรียน
ดวยชุดสื่อประสมรวมกับกิจกรรมการสอนที่เนนการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่เรียนปกติ และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดส่ือประสมรวมกับกิจกรรมการสอนท่ีเนนการพูดภาษาอังกฤษมีคาความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.32 จาก 5 และ ศุภวรรณ เทวกุล (2556 : 3) ซึ่งศึกษาเร่ืองการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยใชสื่อ
ประสม พบวา ผลพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ หลังเรียนดานทักษะการฟงโดยใชสื่อประสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการใชสื่อ
ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาอังกฤษ อยูในระดับสูงมากที่คาเฉลี่ย 4.6 จาก 5 นอกจากน้ัน ในตางประเทศ 
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Min Hua (2015) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของนักเรียนกับสภาพแวดลอมหองเรียน
สื่อประสม โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางนักเรียนระดับ L3 100 คน กับ L1 100 คน ผลปรากฏวาความ
พึงพอใจในภาพรวมของนักเรียน L3 อยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 3.68 สวนความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียน 
L1 อยูในระดับปานกลาง ท่ีคาเฉลี่ย 3.04 ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหวานักเรียนกลุม L3 มีความสามารถใน
ภาษาอังกฤษดีกวาจึงสามารถตอบสนองตอสื่อประสมไดดีกวากลุม L1 และสรุปการวิจัยคร้ังนี้วานักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตางกันจะมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมหองเรียนส่ือประสมตางกัน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้น Astleitner, H., & Wiesner, C. (2004 : 3) ไดทําการศึกษาการบูรณาการ
ระหวางการเรียนดวยสื่อประสมกับแรงจูงใจในการเรียน ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยสื่อประสมมีความพึง
พอใจและแรงจูงใจมากกวากลุมที่ไมไดเรียนดวยสื่อประสม และยังมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลสําหรับการ
เรียนที่เพิ่มการใชสื่อประสม โดย Bagui (1998 : 3-18) พบวา ส่ือประสมที่ใชผานคอมพิวเตอรสามารถ
พัฒนาการเรียนรูและความคงทนในการเรียนไดมากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนในรูปแบบดั้งเดิม เชน การ
บรรยาย หรือสื่อที่ไมใชสื่อประสม 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาการใชสื่อประสมในการเรียนการสอนสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนและตอบสนองความตองการของผู เรียนไดดี เพราะมีความนาสนใจ ความสนุกสนาน และ
กอใหเกิดความคงทนในการจดจําบทเรียนซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูที่ยั่งยืน หรือการเรียนรูตลอดชีวิตในท่ีสุด ผล
การศึกษาของงานวิจัยทั้งในและตางประเทศแสดงใหเห็นวาผูเรียนและผูเกี่ยวของมีการเปดใจรับและพึงพอใจกับ
การนําสื่อประสมและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสมาเปนสวนสําคัญในการเรียนรู เนื่องจากการนํานวัตกรรมตางๆมา
ใชกับการศึกษาสงผลใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน มีการตอบสนองท่ีดี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้นไดมากกวาการเรียนรูปแบบด้ังเดิม ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ผูเรียนและผูปกครองพึงประสงคและสงผล
โดยตรงตอระดับความพึงพอใจท่ีมีตอโรงเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจ
ของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

การพัฒนาสื่อประสมในการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบดวย 3 ดาน 

1. ดานคุณภาพสื่อประสม 
2. ดานกระบวนการ 
3. ดานการเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

ความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียน 4 ดาน 
1. ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนผูเรียน 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานทักษะและพฤติกรรมนอกหองเรียนของผูเรียน 
4. ดานการยอมรับชื่อเสียงของโรงเรียน 

       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมที่มีการใชสื่อประสมในการสอน ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่มีการใชสื่อประสมในการสอน จํานวน 384 คน กําหนดโดยการใชตารางสําเร็จรูป
ของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan .1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธีสุมอยางงายแบบไมใช
ความนาจะเปน (Non-probability Sampling) และใชวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก(Convenience 
Selection) 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ืองความสัมพันธ
ระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยชุดคําถาม 
3 ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได เปน
คําถามลักษณะเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 การพัฒนาส่ือประสมในการสอน ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามแบบ Likert’s Scale (Likert, 1965 : 90-
95) โดยถามเก่ียวกับการพัฒนาสื่อประสมใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพของสื่อ 2) ดานกระบวนการ และ 3) 
ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียน ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามแบบ Likert’s Scale (Likert, 
1965 : 90-95) โดยถามเก่ียวกับความพึงพอใจ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานทักษะและพฤติกรรมนอกหองเรียนของผูเรียน และ 4) ดาน
การยอมรับชื่อเสียงของโรงเรียน 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 3.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
 3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 3.4 จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
4. การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากผูวิจัยไดแบบสอบถามมาครบถวนแลว ผูวิจัยดําเนินดังนี้ 
 4.1 ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ  
 4.2 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ และใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยการหาคาความถี่ (ƒ) และรอยละ (%) 
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย และ วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 โดย
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การหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งเทียบกับเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด และ 
บุญสง นิลแกว (2535 : 23–24) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยอธิบายความหมายตาม 
Interval Scale ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21–5.00 กําหนดให ความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.41–4.20 กําหนดให ความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก 
 คาเฉลี่ย 2.61–3.40 กําหนดให ความพึงพอใจอยูในเกณฑปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81–2.60 กําหนดให ความพึงพอใจอยูในเกณฑนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00–1.80 กําหนดให ความพึงพอใจอยูในเกณฑนอยมากที่สุด 
 วิเคราะหความสัมพันธ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ใชสําหรับใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา พิจารณาถึง
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบโดยพิจารณาเปนรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความ
สอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม  
 5.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนคาสถิติพื้นฐานเก่ียวกับคาความถี่รอย ละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) วิเคราะห เกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน 

5.3 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ระดับการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3 ดาน พบวา ระดับการพัฒนาในภาพรวม เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง              

( X  = 3.26) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X  = 3.43) รองลงมา คือ ดาน

คุณภาพของส่ือ ( X  = 3.42) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานกระบวนการ ( X  = 2.92) ปรากฏ ดังนี้             
1) ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ระดับการพัฒนาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ผูเรียนมีความสนใจในรูปแบบและเนื้อหาบทเรียนผานการเรียนดวยสื่อประสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ผูเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ ใหดีขึ้น 2) ดานคุณภาพของส่ือ 
พบวา ระดับการพัฒนาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทคโนโลยีและประเภทของสื่อที่
สอดคลองกับเนื้อหา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สื่อผลิตขึ้นใหมมิไดเกิดจากการคัดลอก หรือทําซํ้า  และ           
3) ดานกระบวนการ พบวา ระดับการพัฒนาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูสอนมี
การวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อประสม อยางเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาตลอดจนกลวิธี
และเทคนิคการสอน สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ผลการศึกษาตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4 ดาน เฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.48) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดาน
การยอมรับชื่อเสียงของโรงเรียน ( X  = 3.77) รองลงมา คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ( X  = 3.44) ดานที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานทักษะและพฤติกรรมนอกหองเรียนของผูเรียน ( X  = 3.33) ดังนี้ 1) ดานการยอมรับ
ชื่อเสียงของโรงเรียน พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทานมีความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธที่ดี  2) ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ ผูสอนมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน และผูปกครอง คอยชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม ท้ัง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน 
เขียน อยางสมํ่าเสมอ 3) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูเรียนมี
ความรูความเขาใจมากขึ้นผานการเรียนดวยส่ือประสม เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบด้ังเดิม สวนขอที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ผูเรียนมีความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ 4) ดานทักษะและ
พฤติกรรมนอกหองเรียนของผูเรียน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูเรียนมีการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 
เก่ียวของกับภาษาอังกฤษนอกหองเรียน เชนการพูด การฟงเพลง ดูภาพยนตร การอาน การเขียนขอความ และ
การคนควาเพิ่มเติม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูเรียนสามารถเขาใจบทความภาษาอังกฤษ และถายทอด 
หรือแปลความหมายได 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมผูวิจัยไดทําการหาคาความสัมพันธ
การพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson ’s Correlation 
Coefficient) เพื่อหาความ สัมพันธระหวางตัวแปร ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจของ

ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ตัวแปร 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน 

(Y1) 

การจัดการ
เรียนการสอน 

(Y2) 

ทักษะและ
พฤติกรรมผูเรียน
นอกหองเรียน 

(Y3) 

การยอมรับ
ชื่อเสียงของ

โรงเรียน 
(Y4) 

ความพึงพอใจ 
(Ytot) 

ดานคุณภาพสื่อ 
(X1) 

.702** . 581** .721** .804** .826** 

ดานกระบวนการ
(X2) 

.545** .522** .584** .756** .707** 

ดานการเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

(X3) 
.727** .649** .698** .626** .798** 

การพัฒนาสื่อ
ประสม (Xtot) 

.749** .664** .765** .818** .882** 

**p�� 0.01 
จากตาราง พบวา การพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธเชิงบวกกับกับความพึง

พอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยูในระดับสูง              
rxy = .882 โดยเรียงความสัมพันธจากมากไปหานอยคือ ดานคุณภาพสื่อ (X1) ที่ rxy = .826 ดานการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (X3) rxy = .798 และดานกระบวนการ (X2) rxy = .707 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจ
ของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

การพฒันาสื่อประสม 
ในการสอนภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธ  
 

อันดับ 
คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
(rxy) 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

ทิศทางความสัมพันธ 

1. ดานคุณภาพสื่อประสม .826** สูง ทางบวก 1 

2. ดานกระบวนการ .707** สูง ทางบวก 3 

3. ดานการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

.798** สูง ทางบวก 2 

รวม .882** สูง ทางบวก  

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
จากตารางที่ 2 พบวา ความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึง

พอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับสูง rxy = .882 โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละดาน พบวา มีความสัมพันธกันระดับสูงทั้ง 3 ดาน โดยดานที่มี
ความสัมพันธสูงสุด คือ ดานคุณภาพสื่อประสม ที่ rxy = .826 รองลงมาเปนดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ        
ที่ rxy = .798 และดานกระบวนการ ที่ rxy = .707 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 1. ระดับการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 3 ดาน ไดแกดานคุณภาพของส่ือ ดานกระบวนการ ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานคุณภาพ และดาน
กระบวนการ ตามลําดับ ผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นวาระดับการพัฒนาสื่อประสมในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในความรับรูของผูปกครองและนักเรียนยังอยูในระดับที่ไม สูงมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาสวนใหญกําลังอยูในชวงปรับตัวใหสอดคลองกับกระบวนการการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สังคมไทยเพิ่งเริ่มมีการต่ืนตัวและใหความสําคัญในเมื่อไมกี่ปที่ผานมา อยางไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดเริ่มมีการพัฒนาสื่ออยางเปนรูปธรรมและกําลังปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและ
สามารถบงบอกวาการพัฒนาส่ือประสมในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหมนั้น มุงเนนไปที่ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และคุณภาพของสื่อเปนสําคัญ โดยไมไดยึดติดกับรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางใดอยางหนึ่ง 
 ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขอที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด คือ ผูเรียนมีความสนใจในรูปแบบ และ
เนื้อหาบทเรียนผานการเรียนดวยส่ือประสมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการเยและคณะ (2005 : 195) กลาวไว
วาการดึงดูดความสนใจของผูเรียนเปนองคประกอบที่แรกที่กอใหเกิดการเรียนรู อยางไรก็ตามระดับการมีสวน
รวมในการใหขอเสนอแนะของผูเรียนเพื่อการพัฒนาสื่อการสอนใหดีขึ้นยังคงอยูในระดับปานกลาง โดยผูวิจัยมี
ความเห็นวาปจจัยที่สําคัญอันดับแรกในการพัฒนาสื่อขึ้นเพื่อสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน คือความสามารถใน
การดึงดูดความสนใจของผูเรียนเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย อันจะเปนจุดเริ่มตนของความกระตือรือรน
ในการแสวงหาความรู และสงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในรายวิชามากข้ึนโดยธรรมชาติ การใชสื่อการ
เรียนการสอนที่เปนรูปธรรม ทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดี มองเห็นคุณคาและความสําคัญของรายวิชา  
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 ดานคุณภาพของส่ือ เปนอีกดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เพราะสื่อที่มีคุณภาพดียอมสงผลดีตอ
ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหดีตามไปดวย และเนื่องจากทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษมี 4 
ดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน ผูวิจัยจึงคิดวาการพัฒนาประเภทของสื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 188) ระบุเกณฑการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชใน
สถานศึกษา วาตองมีความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู มีความถูกตองและทันสมัย มีการใช
ภาษาที่ถูกตอง มีรูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงายและนาสนใจ ซึ่งจากผลการวิจัยขอที่มีคาเฉลี่ยของระดับการ
พัฒนามากท่ีสุด คือ เทคโนโลยีและประเภทของสื่อที่สอดคลองกับเนื้อหา สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 2 ขอ
สุดทาย คือ สื่อถูกผลิตขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงกับเนื้อหา และ ส่ือผลิตขึ้นใหมมิไดเกิดจากการคัดลอก หรือทําซ้ํา 
ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสาเหตุที่สองขอดังกลาวมีคาเฉลี่ยนอย คือ เนื่องจากประเทศไทยยังคงอยูในระยะเริ่มตน
ของการพัฒนาระบบการศึกษายุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาอาจอยูในขั้นตอนการพัฒนาส่ือเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและความเฉพาะเจาะจงกับเนื้อหาที่ จึงมีการนําภาพหรือเสียงบางตอนจากภาพยนตร 
หรือคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพรและโดงดังในส่ือออนไลน เชน ยูทูป ( Youtube) และเฟสบุค (Facebook)              
มาประยุกตใช 
 ดานกระบวนการซึ่งยังมีระดับการพัฒนาต่ํากวาดานอื่นอยูมากเปนเพราะความเคยชินกับรูปแบบการ
เรียนการสอนดั้งเดิมที่มีในระบบการศึกษาของไทยมาอยางยาวนาน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหมกําลังอยู
ในระยะปรับตัวซึ่งปจจุบันมีการใชสือ่ประสมบรูณาการกับการสอนแบบด้ังเดิมในระดับมาก อยางไรก็ดีระดับการ
พัฒนาของการวางแผนและเตรียมการเก่ียวกับการใชสื่อของผูสอนยังอยูในระดับสูงที่สุด แสดงใหเห็นถึงความใส
ใจและความพยายามปรับตัวเขาสูยุคดิจิตัลของครูผูสอน 
 2. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
4 ดาน เฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการยอมรับชื่อเสียงของโรงเรียน รองลงมา 
คือ ดานการจัดการเรียนการสอน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานทักษะและพฤติกรรมผูเรียน โดย พบวา 
ผูปกครองและนักเรียนสวนมากมีความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา และรองลงมาคือมีความพึงพอใจท่ี
โรงเรียนไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในภาพลักษณของความทันสมัย สอดคลองกับรายงานระดับชาติขอรัฐ
ไอโอวา (Noel Levitz, 2014:4) ที่รายงานวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในการ
เลือกสถานศึกษามากที่สุด นอกเหนือจากเร่ืองคาเลาเรียน) คือ ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของสถานศึกษา เฉลี่ย
รอยละ 76.5 และในดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ี
ผูสอนมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง คอยชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ยังมี
ความพึงพอใจเก่ียวกับ ความสมํ่าเสมอในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง อยางไรก็ดี ผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวาเมื่อระดับของการพัฒนาสื่อประสมมากขึ้นในระบบการเรียนการสอน 
ยอมสงผลใหผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปนอยางดี  
 หากไมใชผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนตัวชี้วัด แตหันมาใหความสนใจกับทักษะและพฤติกรรมผูเรียน 
พบวาระดับความพึงพอใจท่ีผูเรียนมีการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เก่ียวของกับภาษาอังกฤษนอกหองเรียน เชนการ
พูด การฟงเพลง ดูภาพยนตร การอาน การเขียนขอความ และการคนควาเพิ่มเติม อยูในระดับที่คอนขางสูง คือ
เฉลี่ยท่ี 3.74 นอกจากน้ันผูเรียนยังสามารถ ฟง และส่ือสารภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ได ที่ระดับความ
พึงพอใจเฉล่ีย 3.45 จึงสามารถสรุปไดวาแมการใชสื่อประสมจะยังไมมีผลโดยตรงตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตสามารถสงผลเชิงบวกตามความคาดหวังของผูเรียนและผูปกครอง คือผูเรียนมีความ
กระตือรือรน และนําประสบการณจากการเรียนไปใชนอกหองเรียนได สอดคลองกับที่ กนกวรรณ อินทรนอย 
(2553, 68) ไดกลาวไวในงานวิจัยวาการใชผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพียงอยางเดียวเปนตัวชี้วัดคุณภาพของ
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นักเรียนนั้น เปนความเขาใจท่ีผิด แตควรพิจารณาสวนประกอบตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ 
รวมถึงพฤติกรรมและลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่สังคมคาดหวัง  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษกับความพึงพอใจ
ของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เมื่อเรียงความสัมพันธจากมากไปหานอยคือ ดานคุณภาพส่ือ rxy = .826 ดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ            
r xy = .798 และดานกระบวนการ r xy = .707 ตามลําดับ และสามารถอธิบายไดวาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาสื่อประสมดานคุณภาพส่ือ กับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก (rxy = .826) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเพราะในยุคสมัยปจจุบันผูปกครองและนักเรียนจํานวนมากใหน้ําหนัก
ความสําคัญกับเทคโนโลยีและความทันสมัย และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชสื่อประสมในการสอน
ภาษาอังกฤษ จึงใหการยอมรับและพึงพอใจกับโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพของสื่อประสมในการสอน
ภาษาอังกฤษ ดังที่ Noor Alyani Yaacob (2014 : 244-251) อางถึงงานวิจัยของ West (2001), Bosetti 
(2004), Jackson, C. and Bisset, M. (2005) และ Ungerleider (2003) พบวา ผูปกครองสวนมากเลือกให
บุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนเนื่องจากคุณภาพของสภาพแวดลอมทางการศึกษา ส่ือการสอนและส่ิงอํานวย
ความสะดวก ซึ่งเอ้ือตอการเรียนมากกวาโรงเรียนรัฐบาล นอกจากนั้นผูปกครองใหเหตุผลเพ่ิมเติมวาสิ่งอํานวย
ความสะดวกสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเพิ่มชื่อเสียงของโรงเรียน แตยังสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนที่มีประสิทธิภาพของบุตรหลานของพวกเขา ซ่ึงเปนตัวชวยสําคัญในการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาของผูเรียนและสามารถตอยอดไปสูความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานในอนาคตได เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ Noel-Levitz (2014) ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักเรียน พบวา 
นักเรียน รอยละ 88 พึงพอใจที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนที่สงเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต และ
ดวยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจํานวนมากจึงเปลี่ยนจุดขายและเนนการประชาสัมพันธถึงความทันสมัยของสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่บงบอกถึงภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน และการเนนการสอนภาษาตางประเทศที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาสื่อประสมดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมี
ทิศทางความสัมพันธในทางบวก (rxy = .798) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ผูวิจัยคิดวาเนื่องจาก
ผูเรียนเปนตัวละครสําคัญของการศึกษาเรื่องนี้ ดังนั้นการพัฒนาส่ือประสมที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน และการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งในการใชสื่อและการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับ
ความตองการของตนเอง จะทําใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของการเรียนรูปแบบใหมซึ่งตนมีสวน
สําคัญในการพัฒนา และสงผลใหเกิดความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ กลาวคือ ผูปกครองและ
นักเรียนจะมีความพึงพอใจมากหากผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาและใชสื่อประสมในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมาก 
 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาส่ือประสมดานกระบวนการ กับความพึงพอใจของผูปกครองและ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีทิศทาง
ความสัมพันธในทางบวก (rxy = .707) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูวิจัยคิดวากระบวนการที่ถูกตอง
และเหมาะสมเปนสวนสําคัญของการทําใหการสอนบรรลุผล โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งตองการความ
สนใจจากผูเรียนเปนอยางมาก เมื่อมีการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมใหมขึ้นมาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีการพัฒนากระบวนการใหทันสมัยตามไปดวย ดังนั้น ผลการวิจัยสรุปไดวาเมื่อ
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การพัฒนากระบวนการผลิตและใชสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ผูปกครองและนักเรียนจะมี
ความพึงพอใจมากตามไปดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธในทิศ
ทางบวกกับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดย
ดานคุณภาพส่ือมีความสัมพันธสูงที่สุด และรองลงมาคือดานการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานกระบวนการ 
ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษให
อยูในระดับที่สูงข้ึน ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถใหขอเสนอแนะไดวา สถานศึกษาสมควรอยางยิ่งที่จะพัฒนาสื่อ
ประสมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลาย แปลกใหม และดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหไดมากที่สุด โดยผลิต
ขึ้นมาใหมีความแปลกใหม และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ไมคัดลอก หรือทําซ้ํา จากภาพยนตร หรือคลิปวิดีโอใน
สื่อออนไลน ซึ่งจะชวยยกระดับการพัฒนาคุณภาพของส่ือใหสูงข้ึน และจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจสูงข้ึนตาม
ไปดวย เนื่องจากดานคุณภาพของส่ือ เปนดานที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูปกครองและ
นักเรียนสูงที่สุด และโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมควรสอบถามผูเรียนถึงขอเสนอแนะและ
จัดใหมีการประเมินสื่อประสมที่นํามาสอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําไปปรับปรุงและผลิตสื่อออกมาใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน อีกทั้งยังควรปรับกระบวนการใหเหมาะสม และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเผยแพรสื่อประสม
ผานเครือขาย ใชความตองการของผูเรียนเปน แนวทางในการพัฒนาสื่อ และเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครอง
มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอย
สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 
 
Relationship Between Leadership of School Administartors and Motivation in 
Teacher Performance in Doi Saket Chiangmai Province Under the Office of 
Chiangmai Educational Service Area 1 School 
 
ผูวิจัย    ธนาวุฒิ  โตลํามะ 
    สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
   บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  2) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต1 จํานวน 181 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ จํานวน 80 ขอ ดานภาวะผูนําของผูบริหารมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 ดานแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation Coefficeient) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ู
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา
ภาวะผูนํามีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.497 
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ/ ภาวะผูนํา/ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

The purposes this research were to study : 1) The school administrators’ 

leadership styles in Doi Saket. Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai 
Educational Service Area 1 School. 2) To study the motivation of teachers in Doi Saket. 
Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai Educational Service Area 1 School. 
3) To study the school administrators’ leadership styles and teacher motivation in Doi 

Saket. Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai Educational Service Area 1
School. The samples used in this study were 181 teachers in Doi Saket. Chiangmai 
Province Under the Office of Chiang Mai Educational Service Area 1 School. The 
research instrument was a questionnaire regarding the school administrators’ leadership 

styles and teachers’ motivation in performance, in rating scales based on Likert’ theory, 

total 80 items, The school administrators’ leadership styles which had the reliability 0.85, 
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teachers’ motivation in performance which had the reliability 0.95 The statistics of 
analysis of data were mean, standard deviation, and Person’s product-moment correlation 
coefficient. 

The finding revealed as follow 1) The school administrators’ leadership styles in 

Doi saket District Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai Educational 
Service Area 1 School, as whole was at a high level. 2) motivation of teachers in Doi 
Saket. Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai Educational Service Area 1
School, as whole was at a high level. 3) There was a relationship between the school 
administrators’ leadership styles in the moderate level than and motivation of teachers 

performance in Doi Saket. Chiangmai Province Under the Office of Chiang Mai 
Educational Service Area 1 School at 0.01 level of significance, correlation coefficient 
equal 0.497, was at a medium relationship.

Keyword : Relationship, Leadership, Motivation of Performance
 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาในปจจุบันยังมีปญหาหลายดาน ซึ่งจะสะทอนถึงการบริหารงานของผูนําสถานศึกษา 
ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองนอย เนื่องจากขาดนิสัยรักการศึกษาคนควา ไมชอบใชสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบันซึ่งกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารและรวมแกไขปญหาตางๆ ของโรงเรียน ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ลดทอนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545 : 53) 
 ความสัมพันธของแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีภาวะผู นําตาม
สถานการณที่อธิบายไวไดอยางชัดเจน คือ ทฤษฎีเสนทางเปาหมายของเฮาส (House’s Path - Goal Theory) 
ซึ่งเปนทฤษฎีที่รวบรวมปจจัยดานสถานการณที่นํามาพิจารณามากที่สุด ไดมีการพิจารณาถึงพฤติกรรมผูนําแบบ
ตางๆ วามีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางไรบาง ฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miscal. 2001 : 407) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชานับวาเปนสิ่งที่สําคัญที่
ผูบริหารจะตองคํานึงถึง เพราะเมื่อผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลวจะสงผลไปสูการปฏิบัติงาน
ดวยความตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ คือ ทํางานดวยความสมัครใจ มีการเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน
ในหมูคณะ มีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันซึ่งจะทําใหไดงานที่มีคุณภาพสูง และในทางตรงขามหาก
ผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตํ่านั้น จะสงผลใหเกิดอัตราการขาดงานบอย มีความเห็นแกตัว
ในการปฏิบัติงาน เกิดการคิดเอารัดเอาเปรียบระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน ผลของการปฏิบัติงานมีคุณภาพของ
งานตํ่าซึ่งแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเครื่องบงชี้ถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอยาง
หนึ่งของทุกๆหนวยงาน ดังนั้นภาวะผูนํากับการบริหารการศึกษามีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เพราะวาในการ
บริหารการศึกษานั้นผูบริหารจะพบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมายท่ีจะตองแกไข ซึ่งในบางครั้งบางปญหา
ไมมีความชัดเจนหรือไมเก่ียวของโดยตรงกับการจัดการศึกษา ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารการศึกษาจึงตองแสวงหา
ความรู ทักษะ และเทคนิควิธีการ นํามาแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหไปสูความสําเร็จ  เพราะฉะนั้น
ผูบริหารจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา 
  จากงานวิจัยของ กัลยรัตน เมืองสง (2550) ตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของ Paul Hersey 
and Ken Blanchard มีหลักการวาผูบริหารนั้นจะใชรูปแบบการบริหารงานอยางไรข้ึนอยูกับสถานการณ ระดับ
ความพรอม (Readiness) ของผูใตบังคับบัญชาซึ่งหมายถึง ความสามารถ (Ability) ทักษะความรูและ
ประสบการณและมีความเต็มใจ(Willingness) ผูนําจึงตองสามารถวิเคราะหผูตาม วิเคราะหงาน แลวจัดวางตัว
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บุคคลใหเหมาะสมกับงานและจัดงานใหเหมาะสมกับคน (Put the Light Man in the Light Job) เพ่ือที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับผูตามในวงการศึกษาก็คือครู บุคลาการทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
นักเรียน และผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยผูตามจําเปนตองอาศัยผูนําที่จะกําหนดบทบาทอํานาจ หนาที่ ภารกิจ 
พรอมทั้งการมอบหมาย การติดตาม การแนะนํา การควบคุมใหภารงานนั้น ๆ สําเร็จไดตามวัตถุประสงคและผู
ตามก็ตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการตามที่ไดรับคําสั่งหรือมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาภาวะผูนําเปน
กระบวนการที่ผูนําชวยสรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชาใหรับรูวา อะไรคือความสําคัญที่ทําใหเกิดภาพความ
เปนจริงขององคกรแกผูอื่นชวยใหมองเห็นทิศทางและจุดมุงหมายอยางชัดเจนภายใตภาวะความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของโลก (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545) 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เพ่ือทราบถึงความเปนภาวะของความเปนผูนําของ
ผูบริหาร รูจักวิธีการดึงผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการทํางานโดยสรางแรงจูงใจ โนมนาวใหครูและบุคลากรทาง
ศึกษาเขาใจตรงกันเพ่ือที่จะสงผลใหการทํางานของครูมีประสิทธิภาพ และสงผลใหมีความเจริญกาวหนา และ
เปนการสะทอนภาพการบริหารจัดการใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับรูความเปนผูนําและการสรางแรงจูงใจ เพื่อ
นําไปปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของตนในสวนที่ตองพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน ใหสามารถพัฒนาการบริหารงาน
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงในองคการทุกแหงในยุคของการปฏิรูปการศึกษา Thailand 4.0 และการปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

กรอบแนวความคดิในการทําการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะความสัมพันธของตัวแปรตน คือ แบบภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยใชแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา 5 แบบของ เบลค
และมูตัน (Blake and Mouton, 1964) ประกอบไปดวย 1. ผูนําแบบมุงงาน 2. ผูนําแบบมุงคนสูง 3. ผูนําแบบ
มุงงานตํ่ามุงคนต่ํา 4. ผูนําแบบทางสายกลาง 5. ผูนําแบบทํางานเปนทีม สวนดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูใชแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 9 ดาน (อํานวยชัย บุญศรี, ออนไลน) ประกอบดวย                 
1. ความสําเร็จของงาน 2. การไดรับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4. ความกาวหนาในตําแหนง
การงาน 5. นโยบายการบริหารงาน 6. ความสัมพันธระหวางบุคคล 7. เงินเดือนและสวัสดิการ 8. สภาพการ
ทํางาน 9. วิธีการบังคับบัญชา 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

แบบภาวะผูนํา 5 แบบ 
1) ผูนําแบบมุงงาน 
2) ผูนําแบบมุงคนสูง 
3) ผูนําแบบมุงงานตํ่ามุงคนต่ํา 
4) ผูนําแบบทางสายกลาง 
5) ผูนําแบบทํางานเปนทีม 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 9 ดาน 
1) นโยบายการบริหาร 
2) วิธีการบังคับบัญชา 
3) ความสัมพันธระหวางบุคคล 
4) ความสําเร็จของงาน 
5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
6) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
7) สภาพการทํางาน 
8) เงินเดือนและสวัสดิการ 
9) การไดรับการยอมรับนับถือ 

 
ภาพแสดง กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 341 คน กลุมตัวอยาง ไดแกครูโรงเรียนในอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 181 คน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยวิธีสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ดวยนําขนาดกลุมตัวอยางที่ไดไปกําหนดเปนขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนใน
แตละโรงเรียนจํานวน 26 โรงเรียน โดยจําแนกตามกลุมเครือขายโรงเรียน มีดวยกัน 7 กลุมเครือขายไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 181 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ ระหวางภาวะผูนํา
ของผูบริหารกับแรงจูงในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเองมีทั้งหมด 3 ข้ันตอน 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) สอบถามถึงเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร 5 แบบ คือ 1. ผูนําแบบมุงงาน 2 
.ผูนําแบบมุงคนสูง 3. ผูนําแบบมุงงานตํ่ามุงคนต่ํา 4. ผูนําแบบทางสายกลาง 5. ผูนําแบบทํางานเปนทีม มี
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale)  
มี 5 ระดับไดแกมากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุดโดย 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
 3. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
หรือ IOC (Item Objective Congruence Index) 
  3.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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 4. สถิติพื้นฐาน 
  4.1 คารอยละ (Percentage) 
  4.2 คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 5. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาคาแบบภาวะผูนําซ่ึงเปนตัวแปรตนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูซึ่งเปนตัวแปรตาม รวมทั้งความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามทั้งนี้กําหนดคาของระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหไวที่ระดับ .01 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับภาวะผูนําของผูบริหารในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1โดยภาพรวมและรายดาน 

ที่ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีน X  SD ระดับ อันดับที ่

1. ดานภาวะผูนําแบบมุงงาน 2.94 0.60 ปานกลาง 4 

2. ดานภาวะผูนําแบบมุงคนสูง 3.72 0.42 มาก 2 

3. ดานภาวะผูนําแบบมุงงานตํ่ามุงคนต่ํา 2.28 1.05 นอย 5 

4. ดานภาวะผูนําแบบทางสายกลาง 3.71 0.61 มาก 3 

5. ดานภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม 3.89 0.69 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.31 0.34 มาก 

 1. ผลการศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มากทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแกภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม 
ภาวะผูนําแบบมุงคนสูง ภาวะผูนําแบบทางสายกลาง ภาวะผูนําแบบ มุงงาน ภาวะผูนําแบบมุงงานตํ่ามุงคนต่ํา 
 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 

ที่ ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวม  X  SD ระดับ อันดับที่ 

1. ดานความสําเร็จของงาน 4.10 0.49 มาก 1 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.54 0.64 มาก 7 

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.06 0.52 มาก 3 

4. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 3.70 0.62 มาก 5 

5. นโยบายการบริหารงาน 4.06 0.59 มาก 2 

6. ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.72 0.47 มาก 4 

7. เงินเดือนและสวัสดิการ 3.43 0.61 ปานกลาง 8 

8. สภาพการทํางาน 3.35 0.55 ปานกลาง 9 

9. วิธีการบังคับบัญชา 3.64 0.65 มาก 6 

โดยภาพรวม 3.73  0.41   มาก   
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 2. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวาโดยภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแกดานความสําเร็จของงาน ดานนโยบายการบริหารงานดานลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความกาวหนาตําแหนงหนาที่การงาน ดานวิธีการบังคับ
บัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ และสุดทายดานสภาพการทํางาน 
 การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
Y โดย

ภาพรวม 

X1 .064 -.027 .056 -.159* -.316** .000 -.166* .062 -.204** -.119 

X2 .168* .344** .252** .389** .547** .413** .299** .204** .693** .520** 

X3 .362** .201** .345** -.171* -.510** -.207** -.072 .441** -.390** -.021 

X4 -.114 .251** -.094 .521** .832** .651** .503** .099 .867** .565** 

X5 -.076 .305** .003 .521** .801** .537** .401** .124 .926** .571** 

X โดย
ภาพรวม 

.210** .405** .257** .326** .326** .418** .307** .421** .534** .497** 

 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 พบวามีความสัมพันธเรียงจากมากไปนอยไดแก ภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม รองลงมาคือ 
ภาวะผูนําแบบทางสายกลาง 
 

อภิปรายผล 
 1. การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิเคราะหอธิปรายผลไดวา ระดับพฤติกรรมแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารแบบทํางานเปนทีมเปนการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการบริหารในหนวยงานมาก
ที่สุด เพราะการที่ผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความไวเนื้อเชื่อใจและเคารพศรัทธา ยอมรับและมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ พัฒนากระบวนการแผนงานหรืองานดานตางๆแลว ผูบริหารยอมตองรับขอเสนอแนะและปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูใตบังคับบัญชาซ่ึงจะสงผลใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุษบาวรรณ วุฒิศักดิ์ (2558 : ออนไลน) การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนสังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง มีคาเฉลี่ยโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา สอนเสนา (2558 : ออนไลน) ผลการวิจัย
พบวา ภาวะผูนําทางการเรียนการสอน ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสพม. เขต 25 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานของระดับพฤติกรรมของแบบภาวะผูนําของผูบริหารในอําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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 1.1 แบบภาวะผูนําแบบมุงงาน มีระดับพฤติกรรมเฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารงานของผูบริหารในลักษณะนี้จะมองที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนเปาหมายหลัก ซึ่งจะสงผลใหมีการ
ขับเคลื่อนองคประกอบในดานของคน กระบวนการ และระยะเวลาท่ีสอดคลองและมีรูปแบบอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรดา สืบวงคชัย (2553 : 78) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณปภัช อําพวลิน (2557 : ออนไลน) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก  
 1.2 แบบภาวะผูนําแบบมุงคนสูง มีระดับพฤติกรรมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารจะมองถึงศักยภาพของบุคลากรในองคกรในการมอบหมายภาระหนาที่ใหปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จของงาน และผูปฏิบัติก็ไดทํางานตามความถนัดของตนเอง ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจท่ีจะมุง
มันทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง สอดคลองกับงานวิจัยของศิริชัย มาประเสริฐ (2551 : 35) ไดวิจัย
เรื่องภาวะผูนาของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา กรณีศึกษาบริษัทกฤต
พรพรรณ จํากัด ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและรายดานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย ธิณทัพ(2554 : 21) ไดกลาวไววาการจัดการของเบลคและมูตัน ผูนําจะเนน
การใชมนุษยสัมพันธและเนนความพึงพอใจของผูตามในการทํางาน ไมคํานึงถึงผลผลิตขององคการ สงเสริมให
ทุกคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของครอบครัวใหญที่มีความสุขนําไปสูสภาพการณสิ่งแวดลอมและงานท่ีนาอยู จะ
มุงผลงานโดยไมสรางความกดดันแกผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารมีความเชื่อวาบุคลากรมีความสุขในการทํางาน  
 1.3 แบบภาวะแบบมุงงานตํ่ามุงคนตํ่า มีระดับพฤติกรรมเฉล่ียอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารไมปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง สงผลทําใหการบริหารจัดการในสถานศึกษาอยูใน
เกณฑระดับคอนขางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนทรี วรรณไพเราะ (2550 : 5) ไดศึกษา
เร่ืองการใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจการทํางานของครู สังกัดเทศบาลชลบุรีพบวาการใช
อํานาจของผูบริหารมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในทางบวก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญามาส โลจนานนท 
(2557 : 111) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําและแรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความคิดสรางสรรคของพนักงาน 
กรณีศึกษาบริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด พบวาภาวะผูนําแบบมุงคนต่ํามุงงานตํ่า อยูในระดับนอย  
 1.4 แบบภาวะผูนําแบบทางสายกลาง มีระดับพฤติกรรมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารโรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ดปฏิบัติงานโดยมีประชุมวางแผนและมีการพบปะและปรึกษาหารือ
กับคณะครู ผูปกครองและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการประชุมผูบริหารในกลุมโรงเรียนเครือขายตางๆ 
นอกจากนี้ผูบริหารก็ยังมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูคอยชวยเหลือชี้แนะแกไขซึ่งจะทําใหเกิดการ
พัฒนา มีการสนับสนุนความคิดเห็นอยางเปดเผยทําใหเกิดความสัมพันธอันดี เปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติพงศ ศรัทธาวาณิชย (2550 : ออนไลน) ไดศึกษาแบบผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติและที่คาดหวังของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2 แบบ
ผูนําของผูบริหารที่ปฏิบัติ พบวา ผูนําแบบ 5,5 มุงงานปานกลาง-มุงคนปานกลาง อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณปภัส อําพวลิน (2557 : 76) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 
1 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุน อยูในระดับมาก  
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 1.5 แบบภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม มีระดับพฤติกรรมเฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารโรงเรียนมีการปรับตัวและเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและพัฒนาแผนงาน
ดานตางๆ ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและกลุมเครือขาย ยอมรับขอเสนอและปฏิบัติตามคําแนะนํา ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานเกิดการรวมมือรวมใจในการทํางานทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงผลลัพธสอดคลองกับงานวิจัยของ ประนมวัน เกษสัญชัย (2555 : 54) ศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบวาการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญามาส โลจนานนท (2557 : 
111) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําและแรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความคิดสรางสรรคของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด พบวาภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิเคราะหอธิบายไดวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนด
วัตถุประสงคในแตละแผนงาน โครงการไวอยางชัดเจน นอกจากนี้แลวงานท่ีครูไดรับมอบหมายนั้นเหมาะสมและ
ตรงกับความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติ ทําใหไดรับประสบการณความชํานาญ อีกทั้งยังไดใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการปฏิบัติงานไดเต็มที่สงผลใหครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีรวมถึงไดรับแรงใจในการทํางาน
ในทิศทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ มะลิซอน (2557 : 115) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสพม. เขต 2 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนัชชา ชาสงวน (2558 : 85) ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปจจัยจูงใจโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติของครูในอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต1 แลวสามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 2.1 ระดับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมี
โอกาสไดใชความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนประสบ
ความสําเร็จแมวาบางภารกิจที่ไดรับมอบหมายจะเกิดปญหาหรืออุปสรรคจากปจจัยตางๆ ก็สามารถแกไข
สถานการณไปไดดวยดีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะของตนเองอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ไทรงาม (2546 
: 88) ไดศึกษาความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวาครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะงาน
ที่ปฎิบัติ ดานความสําเร็จของงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา สอนเสนา (2557 : 130) ไดศึกษาภาวะ
ผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
สพม.เขต 25 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จของงาน ของครูในโรงเรียน สังกัดสพม. เขต 25 
อยูในระดับมาก  
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 2.2 ระดับแรงจูงใจดานการยอมรับนับถือของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูเกิด
ความภาคภูมิใจที่คิดวาความสําเร็จของงานในโรงเรียนสวนหนึ่งเปนผลมาจากความสามารถและการปฏิบัติงาน
ของตนเอง สามารถรับรูไดถึงการชื่นชมจากเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและรับรูถึงความมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปน
ที่ยอมรับนับถือจากบุคคลโดยทั่วไป สงผลทําใหครูเกิดความภาคภูมิใจและปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรู
ความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จริปรียา แผนสุวรรณ (2556 : 74) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอแกงสนามนาง สังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานการยอมรับ
นับถือของครู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตหรา แกวอาสา (2560 : ออนไลน) ไดศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสพม. เขต 2 พบวาดานการยอมรับ
นับถืออยูในระดับมาก  
 2.3 ระดับแรงจูงใจดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูแต
ละทานไดรับการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถตามลําดับของสายการบังคับบัญชา สงผลใหงานของ
โรงเรียนประสบความสําเร็จตามทิศทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา ชาญเฉลิม (2551 : 69) 
ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําหัวหนาหอผูปวยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในดานลักษณะของงาน ของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ ลํายวน 
แกวตัน (2558 : ออนไลน) ไดศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเกาเลี้ยว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวาแรงจูงใจดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ
อยูในระดับมาก  
 2.4 ระดับแรงจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะครูไดรับโอกาสจากผูบริหารในการสงเสริมใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและสรางผลงาน อีกทั้งยังไดรับโอกาสจากผูบริหารใหไดแสดงความรูความสามารถในสวนงานท่ี
ปฏิบัติใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณี บรรณสาร 
(2551 : 94) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จริปรียา แผนสุวรรณ (2556 : 
74) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอแกงสนามนาง สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอแกงสนาม
นาง สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 อยูในระดับมาก  
 2.5 ระดับแรงจูงใจดานนโยบายการบริหารงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนมีความเขาใจวัตถุประสงคในแตละแผนงาน โครงการที่ชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลมาจากการประชุม
ปรึกษาหารือกันระหวางผูบริหารและคณะครู  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทําให 
การดําเนินกิจกรรมตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษาเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
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กัลยา ชาญเฉลิม (2551 : 71) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําหัวหนาหอผูปวยกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในดานนโยบาย
การบริหารงาน ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีอยูในระดับมากและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อิสริยา รัฐกิจวิจารณ ณ นคร (2557 : 70) ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานสพม. เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) ดานนโยบายและการบริหาร 
พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 2.6 ระดับแรงจูงใจดานความสัมพันธระหวางบุคคลของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ครูจะไดรับความรวมมือและคําแนะนําจากเพื่อนรวมงานเก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการปฏิบัติงานเปนอยางดีกอใหเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจและมีความเกื้อกูลแกกันและกัน ทําใหเกิด
ความสัมพันธกันในลักษณะพี่ชวยนอง และนองก็ชวยพี่เปนมิตรท่ีดีตอกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา 
ชาญเฉลิม (2551 : 71) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําหัวหนาหอผูปวยกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ของพยาบาประจําการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสริยา รัฐกิจวิจารณ ณ นคร (2557:81) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) พบวาดานความสัมพันธระหวางบุคคล มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 2.7 ระดับแรงจูงใจดานเงินเดือนและสวัสดิการของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กลุมผูที่ใหขอมูลสวนใหญเปนครูที่บรรจุใหม เงินเดือนยังไมสูงมากนักอีกทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไมสูงมากจึง
สงผลใหแรงจูงใจดานเงินเดือนของครูอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา สอนเสนา 
(2557 : 131) ไดศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสพม.เขต 25 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและสวัสดิการ
ของครูในโรงเรียน สังกัดสพม. เขต 25 อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา สิทธิวงศษา 
(2557 : 67) ไดศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี            
ดานความเพียงพอของรายได อยูในระดับปานกลาง 
 2.8 ระดับแรงจูงใจดานสภาพการทํางาน ของครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนบางแหงอาจมีสภาพบานพักที่มีความไมมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยคอนขางนอย เนื่องจากมีสภาพ
อายุการใชงานมาคอนขางนาน สวนสภาพแวดลอมในการทํางานมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งดานการ
โจรกรรม ระบบไฟฟา อาคารเรียนรวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต 
แสงสวางเพียงพอมีความเหมาะสมสงผลใหครูทํางานสะดวก สบายขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา สอน
เสนา (2557 : 131) ไดศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสพม. เขต 25 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน ของ
ครูในโรงเรียน สังกัดสพม. เขต 25 อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพรรณ หล่ํานอย 
(2560 : ออนไลน) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏบัติงานของครูใน
กลุมโรงเรียนที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาแรงจูงใจดานสภาพ
การทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง  
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 2.9 ระดับแรงจูงใจดานวิธีการบังคับบัญชาของผูบริหารกับครูในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะครูผูสอนมักไดรับคําแนะนําจากการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยูเสมอ ตลอดจนผูบังคับบัญชามีความ
เปนกันเองและวางตัวเปนที่เคารพนับถือ กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาใน
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริปรียา แผนสุวรรณ (2556 : 74) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอแกงสนามนาง สังกัดสํานักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานวิธีการบังคับบัญชาของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอแกงสนามนาง สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสริยา รัฐกิจวิจารณ ณ นคร (2557 : 70) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) ดานวิธีการบังคับบัญชา
ของครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง มีทิศทางความสัมพันธในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนยอมตองการผูนําที่มีความรูมีความสามารถมีวิสัยทัศน
กวางไกลคอยชวยเหลือครูพัฒนาโรงเรียนสงเสริมและสนับสนนุครูในทุกๆดาน เพื่อใหครูสามารถพัฒนาผูเรียนให
เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งถือวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหครูเกิดความ
พอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารถือวาสําคัญอยางย่ิงสําหรับโรงเรียนเพราะเปนผูวินิจฉัยสั่งการ 
กําหนดนโยบาย วางแผน และจูงใจใหครูทําหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ 
ขานพล (2551 : 82-83) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทรเขต 2 พบวาแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต 2 อยูใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ มณฑาทิพย ฤทธิมงคล (2553 : 66-69) เรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน จังหวัดชลบุรีมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของภาวะผูนําของผูบริหาร เพ่ือที่จะไดเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนวยงานอ่ืนดวย 
 3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะโรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาจึงมีขอบเขตจํากัด ควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ใน
อําเภออ่ืน หรือในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
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การศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) 
 
A Study of Communicative Abilities of Primary 6 Students in English Language 
through Brain Based Learning Approach 
 
ผูวิจัย   นภาภัทร  ศรเดช 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) และ 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและ
หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 48 คน ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย
วิธีการจับฉลาก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
2) แบบวัดความสามารถการส่ือสารภาษาอังกฤษ ท้ัง 3 ดาน คือ ความสามารถในการสนทนา ความสามารถในการ
อาน และความสามารถในการเขียน มีสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที (t-test) แบบ t-dependent 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบเนนการทํางาน
ของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =42.85) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 81.25 ของนักเรียนอยูใน
ระดับ ดีเยี่ยม ( X =44.51) รอยละ 14.58 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =36.29) และรอยละ 4.17 ของนักเรียน
อยูในระดับ พอใช ( X =33.50)  
 2. ความสามารถในการสนทนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบ
เนนการทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =8.48) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 77.08 ของ
นักเรียนอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =9.03) รอยละ 14.58 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =7.00) และรอยละ 8.33 
ของนักเรียนอยูในระดับ พอใช ( X =6.00)  
 3. ความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบเนน
การทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =26.29) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 83.33 ของนักเรียน
อยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =27.13) และรอยละ 16.67 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =22.13)  
 4. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบเนน
การทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =8.08) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 70.83 ของนักเรียน
อยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =8.62) รอยละ 22.92 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =7.00) และรอยละ 6.25 ของ
นักเรียนอยูในระดับ พอใช ( X =6.00)  
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 5. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบเนนการทํางานของสมอง
โดยรวมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถาพิจารณารายดาน พบวา ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบเนน
การทํางานของสมองความสามารถในการสนทนา ความสามารถในการอาน และความสามารถในการเขียนสูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ,การสนทนา, การอาน และการเขียน การจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง  
 
Abatract 

The purposes of this research were 1) a study of communicative abilities in English 
Language through Brain Based Learning Approach and 2) to compare communicative
abilities of Primary 6 students in English Language before and after learning through Brain 
Based Learning Approach. The samples for this research were 48 Primary 6 students at 
Anubanrayong school in academic year 2017, Rayong primary educational service area 
office 1 who were selected by simple random sampling. The research instruments were            
1) communicative abilities in English language Lesson plan and 2) communicative abilities 
in English language test.(Conversation, Reading and Writing) The data were analyzed by 
percentage, means, standard deviation and t-test. (t-dependent)
The finding revealed that; 

1. Abilities of Primary 6 students in English Language after learning through Brain 
Based Learning Approach had excellent overall quality ( X =42.85) If the criteria were met, 
81.25% of students were in excellent ( X = 44.51), 14.58% of students were in good ( X =
36.29) and 4.17% of students were in satisfactory ( X =33.50) 

 2. Abilities of Primary 6 students in English Language Conversation after learning 
through Brain Based Learning Approach showed excellent overall quality ( X =8.48) If the 
criteria were met, 77.08% of students were in excellent ( X = 9.03), 14.58% of students 
were in good ( X = 7.00) and 8.33% of students were in satisfactory ( X =6.00) 

3. Abilities of Primary 6 students in English Language Reading after learning 
through Brain Based Learning Approach showed excellent overall quality ( X =26.29) If the 
criteria were met, 83.33% of students were in excellent ( X = 27.13) and 16.67% of students 
were in good ( X = 22.13)
 4. Abilities of Primary 6 students in English Language Writing after learning 
through Brain Based Learning Approach showed excellent overall quality ( X =8.08) If the 
criteria were met, 70.83% of students were in excellent ( X = 8.62), 22.92% of students 
were in good ( X = 7.00) and 6.25% of students were in satisfactory ( X =6.00) 

 5. Abilities of Primary 6 students in English Language after learning through Brain 
Based Learning Approach were higher than before at the statistically significant level of .05
If the criteria were met, after learning through Brain Based Learning Approach 

Conversation, Reading and Writing English Language were higher than before at the 
statistically significant level of .05

Keywords : Communicative Abilities in English Language, Conversation, Reading 
and Writing, Brain Based Learning
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บทนํา 
 การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545น้ันผูเรียนจําเปนตองมีความรู ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซ่ึงเปน
ความรูความสามารถอันเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 6) การใหความรู ความคิด และทักษะ ท่ีเปน
สมรรถนะสําคัญ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในยุคโลกาภิวัตน ท่ีสําคัญคือ
ความสามารถและทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1-
7) จากการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรฯ ตั้งแตปการศึกษา 2554-
2558 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ลดลงอยางตอเน่ือง 
คิดเปนรอยละ 37.03, 33.65, 31.11, 32.26 และ 35.88 ตามลําดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560: 
36-37) นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2558 การจัดลําดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับประเทศท่ีไมไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ พบวา ผูเรียนในประเทศไทย มีผลการประเมินความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 76 จากคะแนนเต็ม 120 ทั้งๆ ที่ประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงชี้ใหเห็นวา การจัดการศึกษา การสงเสริมและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพพอท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการสอบแขงขัน
และการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูเก่ียวของทุกฝายควรนําผลการจัดอันดับและผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับคนไทยใหมีคุณภาพตอไป (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559:133) 
 จากขอมูลช้ีใหเห็นถึงปญหาและผลกระทบที่อาจจะตามมาอยางตอเน่ือง น่ันคือ ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ียวกับความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และการสอบแขงขันในระดับนานาชาติ ถาหากไมรีบแกปญหาอยางเรงดวน แนวโนมความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษก็จะลดลงอยางตอเน่ือง สภาวการณของคุณภาพการศึกษาไทยจากผลการประเมินของหนวยงานและ
องคกรตางๆ ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพใหผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจ หากปญหาคุณภาพ
ทางสมองของเด็กไทย ยังไมไดรับการแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ือง ก็จะเปนปญหาที่สะสมตอไปจนถึงในระดับชั้นที่
สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะยากตอการแกปญหาน้ีใหหมดไปได (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน). 
2558: 4) ในชวงหลายปที่ผานมา มีการวิจัยเก่ียวกับสมองและความรูที่เพิ่มข้ึน ในทศวรรษ 1990 ที่เรียกวา 
ทศวรรษแหงสมอง (Decade of the brain) ทําใหความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรู และทฤษฎีการเรียนรูบางทฤษฎี
ชัดเจนขึ้น รวมทั้งเปดมุมมองและอธิบายแนวคิดใหมๆ ในกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเรียกตัวเองวา การเรียนรูตาม
แนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain based learning) ซึ่งชี้ใหเห็นวาตองปรับการจัดการเรียนรูใหม โดยใช
ศักยภาพของสมองใหเต็มท่ี มีสถาบันการศึกษาหลายแหงไดนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเชื่อวา
ยีนเปนตัวกําหนดโครงสรางพื้นฐานสมองสวนหน่ึง  และสมองมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย สมองทํางานในรูปแบบตางๆ และมีการเจริญเติบโตอยูตลอดเวลา เม่ือไดรับการกระตุน
และฝกฝน ถาสมองไมไดรับการกระตุน ก็จะทําใหสมองเสื่อมไดเชนกัน ดังน้ันการนําความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทํางานของสมองมาใชในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเปน
การเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น (อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา. 2551: 24)  
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กระบวนการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนแตละคนประสบความสําเร็จ น่ันคือ การ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดท่ีเนนการทํางานของสมอง ซ่ึงเปนกระบวนการที่สงเสริมใหทุกคนไดเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพของสมอง ชวยพัฒนาความรูและชวยเราความสนใจ ไมทําใหเกิดความเบื่อหน ายในการเรียน มุงให
นักเรียนไดแสดงออก เม่ือนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู โดยคํานึงถึงหลักการเรียนรูของสมองทัง้สองซีกแลว ยอม
สงผลใหความรูความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งดานความสามารถในการสนทนา 
ความสามารถในการอาน และความสามารถในการเขียนจะสูงขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการเรียน จากปญหาและ
ความสําคัญดังกลาวไดศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางแกปญหา
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวา
ทุกสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) Caine and Caine 
(1990: 66-70) ใหความสําคัญเร่ืองของสมองกับการเรียนรูโดยเสนอหลักการ 12 ประการท่ีจะทําใหการเรียนรู
เกิดขึ้นมากที่สุดและการเรียนการสอนจะบรรลุผลสูงสุด ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวความคิดของการจัดการเรียนรูตามหลักการเรียนรูแบบเนนการทํางานของสมองน้ีจะ
สงผลใหเซลลสมอง ไดรับการกระตุนใหทํางานและเกิดพัฒนาการ เกิดปญญาในระดับที่สูงข้ึน พรอมนําไปใชใน
สถานการณตางๆ ในการสอนแตละคร้ังจะคํานึงถึงความคิดพื้นฐาน ตามหลักการของสมอง กับการเรียนรู คือ 
อารมณเปนสวนสําคัญในการเรียนรูทุกขั้นตอน การเรียนรูตองใชทุกสวนทั้งการคิด ความรูสึก และการลงมือปฏิบัติ
จริงไปพรอมๆ กัน จึงเปนการเรียนรูที่ดีที่สุด กระบวนการและลีลาการเรียนนําไปสูการสรางแบบแผนอยางมี
ความหมาย โดยอยูบนหลักการ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต (Piaget) และไวกอทสก้ี (Vygotsky) ท่ีกลาว
วา นักเรียนจะเรียนรูโดยการลงมือกระทําและคิด ดวยการจัดสภาพแวดลอมใหทาทาย ยั่วยุ การแสดงและการคิด
อยางอิสระ ทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันจากการแลกเปล่ียนกันดวย รวมท้ังหลักการเรียนรูโดยคํานึงถึงการ
ทํางานของสมองตามแนวคิดของเจนเซ็น (นุชลี อุปภัย. 2558; Jensen. 2008: 214-217) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง จะทําใหนักเรียนรูสึกวา
ถูกทาทาย สามารถเรียนดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลินตอเน่ืองเปนเวลายาวนาน เน่ืองจากกระบวนการ
ทํางานของสมองเปนไปตามธรรมชาติ สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง          
(เธียร พานิช. 2544: 21) ดังผลการวิจัยของณัฐสุภางค ยิ่งสงา (2550: 82-111) ท่ีพบวานักเรียนที่เรียนตาม
หลักการเรียนรูแบบเนนการทํางานของสมอง การคิดวิเคราะหจะสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูทั่วไป 
หรืองานวิจัยของอรวรรณ บุญสมปาน (2550: 81) ท่ีศึกษาความรูดานคําศัพทและความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนการทํางานของสมอง พบวา ความรูดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานผานเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 50 
และอยูในระดับ ดีมาก ดานความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เนนการทํางานของสมองผานเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 50 และอยูในระดับ ดี  การนําหลักการการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) ที่นําองคความรูเร่ืองสมอง เก่ียวกับการใช
เหตุผล การตัดสินใจ การแกไขปญหา การวางแผน การควบคุมการเคล่ือนไหว การทําหนาที่ดานการความรูสึก การ
ประมวลผล และภาษา การทําหนาที่เก่ียวกับการไดยิน ความจํา การแปลความหมาย ภาษา รวมทั้งการทําหนาที่
โดยตรงเก่ียวกับการรับรูแสงและภาพ ธรรมชาติการเรียนรูของสมอง ที่กลาววาสมองชอบเรียนรู และรูวิธีการเรียนรู
มาตั้งแตเกิด การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติและการทําสิ่งที่ผิดพลาดใหดีขึ้น ถือวาเปนการเรียนรู การเรียนรูเร่ิมจาก
การเชื่อมตอความรูเดิมและความรูใหม จะเรียนรูอะไรตองทําหรือปฏิบัติสิ่งน้ันซํ้าๆ ดังน้ัน การนําหลักการแนวคิด
ดังกลาว มาจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษจะสามารถชวยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหอยูในระดับ
ที่ดีขึ้นตอไปได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6จากการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของจอหนสัน และ
มอรโร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : อางอิงจาก Johnson; Morrow. 1981) ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต 
(Piaget) ไวกอทสก้ี (Vygotsky) (นุชลี อุปภัย. 2558) ท่ีเนนใหนักเรียนเรียนรูโดยการลงมือกระทําและคิด ดวยการ
จัดสภาพแวดลอมใหทาทาย ยั่วยุการแสดงและการคดิอยางอิสระ รวมทั้งหลักการเรียนรูโดยคํานึงถึงการทํางานของ
สมองตามแนวคิดของ เจนเซ็น (Jensen. 2008: 214-217) และแนวคิดของ Caine and Caine (1990: 66-70) ท่ี
ใหความสําคัญเร่ืองของสมองกับการเรียนรูโดยเสนอหลักการ 12 ประการ โดยนําหลักการแนวคิดการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแบบเนนการทํางานของสมองดังกลาว มาเปนแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยเพื่อชวยยกระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงขั้นตอน และวิธีในการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผน แตละ
ชั่วโมง 
 2. ใหนักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการสนทนา ความสามารถในการอานและความสามารถในการ
เขียน กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning)  
  3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) ตาม
แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง ตั้งแตแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 เปนตนไป จนถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 15  

การจัดการเรียนรู 
ตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง 

ขั้นท่ี 1 การบอกวัตถุประสงค (Setting Objective)    
ขั้นท่ี 2 การดําเนินการสอน (Presentation)  
ขั้นที่ 3 การฝกใชภาษา (Practice)  
ขั้นท่ี 4 การถายโอนความรู (Transfer)  
(Johnson; Morrow. 1981; Caine and 
Caine.1990;Jensen. 2008) 

ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

1. ความสามารถในการสนทนา 
2. ความสามารถในการอาน 
3. ความสาม           ารถในการเขียน 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  4. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) จน
ครบทั้ง 15 แผนฯ แลว ใหนักเรียนทําแบบวัดความสามารถการส่ือสารภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 ฉบับ ซ่ึงเปนฉบับ
เดียวกับฉบับกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) เพื่อใชเปน
เคร่ืองมือในการตรวจสอบความสามารถในการสนทนา ความสามารถในการอาน และความสามารถในการเขียน 
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง(Brain Based Learning) 
เสร็จสิ้น 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 15 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 2 
ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ซ่ึงมีสาระการเรียนรูเก่ียวกับการแนะนําตนเองกับเพื่อน การสนทนาเก่ียวกับการซ้ือขาย การ
บอกทิศทางและสถานที่ การพูดหรือการเขียนเก่ียวกับงานอดิเรก การทําอาหาร คําศัพทเก่ียวกับสุขภาพ อาชีพ 
การดูแลส่ิงแวดลอม การพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายของสัญลักษณ การเรียงลําดับประโยคงายๆ การสื่อสาร
เร่ืองราว ที่อาน  

2. แบบวัดความสามารถในการสนทนา จํานวน 10 ขอ มีคาความยากงาย .36-.54 คาอํานาจจําแนก 
.29-.44 และคาความเช่ือม่ัน .68 แบบวัดความสามารถในการอาน จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย .29-.80 คา
อํานาจจําแนก .23-.62 และคาความเช่ือม่ัน .85 และแบบวัดความสามารถในการเขียน จํานวน 10 ขอ มีคาความ
ยากงาย .30-.49 คาอํานาจจําแนก .25-.52  
และคาความเช่ือม่ัน .71 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) กับเกณฑการตัดสินตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) ดวย
การทดสอบคาที (t-dependent) 
 

สรุปผล 
 1. ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการ
ทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =42.85) ถาพิจารณาตามเกณฑพบ รอยละ 81.25 ของนักเรียนอยู
ในระดับ ดีเยี่ยม ( X =44.51) รอยละ 14.58 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =36.29) และรอยละ 33.50 ของ
นักเรียนอยูในระดับ พอใช ( X =33.50)  
 2. ความสามารถในการสนทนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
แบบเนนการทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =8.48) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 77.08 ของ
นักเรียนอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =9.03) รอยละ 14.58 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =7.00) และรอยละ 8.33 
ของนักเรียนอยูในระดับ พอใช ( X =6.00)  
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 3. ความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
แบบเนนการทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =26.29) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 83.33 
ของนักเรียนอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =27.13) และรอยละ 16.67 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =22.13)  
 4. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
แบบเนนการทํางานของสมอง โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ( X =8.08) ถาพิจารณาตามเกณฑพบรอยละ 70.83 ของ
นักเรียนอยูในระดับ ดีเยี่ยม ( X =8.62) รอยละ 22.92 ของนักเรียนอยูในระดับ ดี ( X =7.00) และรอยละ 6.25 
ของนักเรียนอยูในระดับ พอใช ( X =6.00)  
 5. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางาน
ของสมองโดยรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ถาพิจารณารายดาน พบวา ภายหลังการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมองความสามารถในการสนทนา ความสามารถในการอาน และความสามารถ
ในการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของ

สมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยรวมมีคุณภาพ ดีเยี่ยม และความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมองโดยรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การออกแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 15 แผนการจัดการเรียนรู ได
นําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษของ จอหนสัน และมอรโร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 
อางอิงจาก Johnson; Morrow. 1981) และการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง (Jensen. 2008: 
214-217) มาใช ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู ที่มุงสงเสริมใหสมองทั้งสองซีกเกิด
การเรียนรูอยางสมดุล มีการจัดการเรียนรูอยางมีหลักการ คือ การสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย การสราง
ประสบการณที่หลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนน้ัน จะเปนปจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกงหรือฉลาด ซ่ึงการทดสอบสมรรถภาพทางการเรียนของผูเรียน เปนการสะทอน
ถึงคุณภาพของผูเรียน ผนวกกับการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ของผูเรียน จนเปนคุณลักษณะที่เรียกวา 
สมรรถภาพทางสมอง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 64) และสอดคลองกับหลักการ 12 ประการที่ 
Caine and Caine (1990: 66-70; อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา. 2551: 248-253) ไดนําเสนอไววา การ
ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุดและการเรียนรูบรรลุผลสูงสุดน้ันใหคํานึงวา 1) สมองเปนตัวประมวลขอมูล
แบบคูขนาน (Parallel processor) ซ่ึงมีการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่อุดมสมบูรณดวยการกระตุนที่
หลากหลาย กําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริง  ท้ังที่เปนคู เดี่ยวหรือกลุม มีการใชสื่อที่
หลากหลาย มีการนําบัตรภาพ บัตรคํา บัตรขอความ การนําเสนอขอมูลผานเคร่ืองฉายโปรเจกเตอร มีการเปดเพลง
บรรเลงเบาๆ ขณะท่ีผูเรียนฝกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยผอนคลายและลดความกังวลใจในขณะเรียนรูไดเปนอยางดี 2) สวน
ตางๆ ในสมองน้ันทํางานรวมกันแบบประชาคม (Social brain) คือ การมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ การนํากิจกรรมท่ี
ทาทาย เชน การเลนเกม เพื่อทบทวนความรูเดิมกอนเรียนเน้ือหาใหม หรือใชการเลนเกม เพื่อนําผลที่เกิดจากการ
เรียนรูมาใชเพื่อเปนตัวชวยในการตรวจสอบผูเรียนวามีความรู ความเขาใจและความสามารถดานใดมากกวากัน 
ดานใดควรที่จะตองปรับปรุงหรือควรไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับคําศัพท 
หรือประโยคงายๆ ที่ใชในการส่ือสาร จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียว  การ
กําหนดใหผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุมน้ัน จะกําหนดใหผูเรียนภายในกลุมมีการคละความสามารถ 
เพื่อใหรวมกันคิด รวมกันทําตามศักยภาพของแตละคน และนําผลที่เกิดจากการปฏิบัติไปใชในสถานการณจริงได 
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การจัดการดังกลาวน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจตามศักยภาพของตนเอง และยังสงผลดีตอคุณภาพของ
ผูเรียนโดยรวมไดอีกดวย 3) สมองเกิดมาเพื่อแสวงหาความหมายของสิ่งตางๆ อยูเสมอ การออกแบบการเรียนรู ที่
มุงใหการจัดการเรียนรู เนนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในการหาความหมายของสิ่งตางๆ ตามบทเรียน เพ่ือชวยให
ผูเรียนเขาใจเร่ืองท่ีเรียนอยางสัมพันธเชื่อมโยงกับประสบการณและชีวิตจริง เชน กําหนดใหนักเรียนทําความเขาใจ
ขอความเร่ือง Expressing like โดยพูดหรือบอกสิ่งที่ตนเองเขาใจใหเพื่อนภายในกลุมหรือเพื่อนทั้งหองฟง หรือให
นักเรียนจับคูฝกถามตอบ เก่ียวกับสิ่งที่ชอบทํา โดยใหแตละคนสัมภาษณเพ่ือนประมาณ 3-4 คน จนเกิดความ
ชํานาญ สิ่งท่ีผูเรียนนําเสนอจากการสัมภาษณน้ัน จะสะทอนสิ่งที่เขาสนใจ สอดคลองกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ บรัมฟท (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 14; อางอิงจาก Brumfit. 1994: n.d.) ไดนําเสนอไววาผูเรียนวัยเยาวมัก
เปนผูเรียนที่มีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการเรียนรูสิ่งตางๆ โดยไมหยุดน่ิง 4) การแสวงหาความหมายเกิดขึ้น
โดยผานการจําแนกแยกแยะ จัดหมวดหมูความเขาใจออกมาอยางมีแบบแผนตางๆ (Patterning) การคนหา
ความหมายของสิ่งตางๆ เปนพื้นฐานการทํางานของสมองมนุษย การเรียนรูตามปกติจําเปนตองมีความตื่นเตนและมี
ความหมายและตองมีหลายตัวเลือก เชน กําหนดใหผูเรียนเขียนบรรยายกิจกรรมที่เพื่อนชอบ พรอมวาดภาพระบาย
สีประกอบอยางอิสระหรือเขียนแผนภาพสรุปประเด็นสําคัญของสิ่งที่เรียนรู ซ่ึงเปนการฝกการจัดหมวดหมูแยกแยะ
ใหเปนระบบ 5) อารมณมีความสําคัญตอการเรียนรู ความเปนกัลยาณมิตรที่ดี การใหเกียรติทางความคิดและการ
กระทําของกันและกันจนนําไปสูความไววางใจไมกอใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอการจัดการเรียนรูแตละคร้ัง จะสงผลดี
ตอการเรียนรูของผูเรียน 6) สมองประมวลขอมูลทั้งภาพรวม และสวนยอย ไปพรอมกัน ตามหลักความเช่ือเก่ียวกับ
สมองซีกซายและสมองซีกขวาแลว สมองซีกซายทําหนาที่เก่ียวกับตรรกะ (Logic) การคิดในแนวเสนตรง 
(Linearity) การวิเคราะหและเน้ือเพลง สวนสมองซีกขวา ทําหนาที่เก่ียวกับศิลปะ การจินตนาการ มิติสัมพันธ 
(Dimension) และทํานองเพลง สมองท้ังสองซีกทําหนาที่เสริมซ่ึงกันและกัน ไมวาจะเปนดานภาษา ดนตรี ศิลปะ
หรือคณิตศาสตร การกําหนดใหขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนท่ี 1 ดวยการเร่ิมตนจากการอธิบายให
ผูเรียนเขาใจกอนวาในแตละชั่วโมงมีเปาหมายอยางไรที่ตองการใหผูเรียนเกิดตามท่ีกําหนด มีประโยชนอยางไร  มี
วิธีการเรียนรูอยางไร วิธีการดังกลาวชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพรวมและเปาหมายในการเรียนรูไดชัดเจนขึ้น 7) การ
เรียนรูเก่ียวของกับความสนใจและการรับรูของประสาทสัมผัสตางๆ อยางรอบดาน การสรางสื่อการเรียนรูและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการรับรูหลายๆ ทาง ชวยใหผูเรียนเขาใจและจําไดดีขึ้น ผูสอนที่กระตือรือรนและทําตัวเปน
แบบอยางที่ดีชวยใหผูเรียนเห็นคณุคาของสิ่งท่ีเรียน ผูสอนที่มีความตั้งใจอยากถายทอดความรูใหลูกศิษยอยางมีพลัง 
จะชวยใหเกิดการสนใจฟงและเรียนรูไดดีกวาการสอนแบบเรียบๆ 8) การเรียนรูเก่ียวของกับกระบวนการทั้งแบบมี
จิตสํานึก (Conscious) และจิตใตสํานึก(Unconscious) เชน ความเขาใจในบางเร่ือง อาจจะยังไมไดเกิดในชั้นเรียน 
แตเกิดขึ้นภายหลัง เม่ือผูเรียนไดขอมูลใหมท่ีกลับเขามาเชื่อมโยงกับขอมูลเกา หรือเม่ือเขาไดเชื่อมโยงกับเร่ืองที่เขา
ยังไมเขาใจในตอนแรก ซึ่งไดสงเสริมใหผูเรียนประมวลขอมูลอยางกระตือรือรน หัดคิดวิเคราะห สังเคราะห สํารวจ
การเรียนรูของตัวเขาเองอยางมีจิตสํานึกอยูเสมอ โดยใหคําแนะนําชวยเหลืออยางเปนกัลยาณมิตรที่ดีกับศิษยจะให
เขามีความรูสึกปลอดภัย ซ่ึงจะชวยใหกระบวนการทํางานของสมองมีพลังผลักดันตอการเรียนรูไดดี 9) ความจํามี
สองประเภท คือ ระบบความจําแบบมีระยะทาง (Spatial memory) และการจําแบบทองจํา (Rote memory) 
เม่ือไรจะใหผูเรียนเกิดความจําแบบใดก็จะเนนและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการจําแตละแบบดวย ไมเนนเพียงแค
การทองจําเทาน้ัน แตเปนการจําแบบที่มีความหมายดวย 10) การเรียนรูเปนพัฒนาการอยางมีขั้นตอน เราจะเขาใจ
ไดดีที่สุด เม่ือขอเท็จจริงเขาไปฝงอยูในความจําที่เชื่อมโยงกับขนาดรูปราง ตําแหนงของส่ิงตางๆ และความจําดาน
อ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับประสบการณเดิม ปญหาของนักเรียนที่เรียนไมเขาใจตั้งแตตนจึงเรียนตอนตอๆ ไปไมเขาใจ 
และครูในชั้นเรียนมักจะสอนแบบตอเน่ืองไป โดยไมมีการหยุดชวยคนที่ไมเขาใจ สําหรับผูเรียนที่ตามเพื่อนไมทัน 
ตองหาคนชวยสอน เพื่อชวยใหตัวเองตามเพ่ือนๆ ทัน หรือครูตองไมเรงรีบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากเกินไป 
จนผูเรียนไมประสบความสําเร็จในคร้ังน้ันๆ กรณีตัวอยางน้ีไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู เชน ครูนําเสนอ
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บทอานเร่ือง John’s close friends ผานทางจอโปรเจ็กเตอร นักเรียนฟงครูอานออกเสียงขอความและออกเสียง
ตามครูพรอมๆ กัน ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมครูสังเกตการอานออกเสียงของนักเรียนแตละคน หากพบนักเรียน
คนใดปฏิบัติไมได ใหปฏิบัติพรอมกันใหมอีกคร้ัง เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลาย ซ่ึงจะสงผลใหการ
เรียนรูของผูเรียนน้ัน ไมรูสึกกังวลใจขณะที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือแมการจัดเพื่อนเรียนใหคละความสามารถ
ภายในกลุมก็จะชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนไมทันไดดวย 11) การเรียนรูจะมากขึ้นเม่ืออยูในภาวะทาทาย และจะถูก
ยับยั้งเม่ืออยูในภาวะไมม่ันคง/ ถูกขมขู การใหโอกาสเด็กไดลองปฏิบัติตามแนวคิดของเขา การตําหนิ ดุดา การ
ลงโทษ เม่ือเด็กทําผิดพลาดจะเปนการหยุดยั้งการเรียนรู ซ่ึงในแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบไว จะมีการสราง
บรรยากาศท่ีทาทาย ทําใหเกิดการเรียนรู ไมสรางความกังวลใจใหกับนักเรียน หรือพบวานักเรียนคนใดอานออก
เสียงถูกตอง ชัดเจน จะกลาวยกยองชมเชย ถานักเรียนคนใดยังทําไมไดก็ใหโอกาสทําใหมอีกคร้ัง อาจใหปฏิบัติตาม
ทีละขั้นจนสุดทายใหปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ โดยใหการเสริมแรงดวยการพูดหรือใหรางวัล 12) สมองของคนมี
ลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน มีความถนัด หรือความฉลาดดานตางๆ แตกตางกัน การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับตัวผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนท่ีถนัด/ เกงบางดาน และผูเรียนที่เรียนไดชา หรือมีสไตลการเรียนรูที่ตาง
จากเพ่ือน ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดจัดแบบคละความสามารถที่แตละคนมีความรู  ความสามารถท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูมีความหลากหลาย ฝกการชวยเหลือเก้ือกูลกันภายในกลุมดวย ซ่ึง Caine and 
Caine (2005: 4-6) ไดเสนอวาการเรียนการสอนท่ีดีควรคํานึงถึง คือ 1) มีบรรยากาศท่ีสรางความรูสึกตื่นตัวและ
ผอนคลาย (Relaxed alertness) 2) มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณหลายอยาง ทําใหเกิดการซึมซับ
ของการเรียนรู (Orchestrated immersion in complex experience) และ 3) มีกระบวนการจัดกระทําโดยตรง
กับประสบการณ (Active processing of experience) วิธีน้ีจะชวยใหนักเรียนไดเขาใจความหมายของ
ประสบการณ ทําใหสามารถสรางรูปแบบ (Pattern) และการจัดหมวดหมู วิธีการจัดกระทํากับประสบการณน้ี ครู
และนักเรียนจะตองคิดรวมกัน ครูใหโอกาสและเวลาใหนักเรียนไดคิดไตรตรองและทดลองสํารวจเพื่อสรุปหา
ความหมายและความเขาใจ นอกจากน้ีแลว ยังนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ เพียเจต (Piaget) และไว
กอทสก้ี (Vygotsky) ที่กลาววา นักเรียนจะเรียนรูโดยการลงมือกระทํา และคิดดวยการจัดสภาพแวดลอมใหทาทาย 
ยั่วยุ การแสดงและการคิดอยางอิสระ ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันจากการแลกเปล่ียนกันดวย โดยบรรยากาศตองให
ผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรูโดยการพักสมอง สรางอารมณเชิงบวก ช่ืนชมกับชิ้นงานที่ผูเรียนสรางสรรค 
ตลอดจนการใหคําแนะนําขณะเรียนอยูบอยคร้ัง ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน (นุชลี อุป
ภัย. 2558; Jensen, 2008, pp. 214-223) จากหลักการแนวคิดดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
แบบเนนการทํางานของสมองน้ัน ชวยสนับสนุนใหการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การสอนตามแนวการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมอง เปนการสอนที่ชวยสรางบรรยากาศท่ีตื่นตัว 
และผอนคลาย มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีใชประสบการณหลายอยาง ทําใหเกิดการซึมซับการเรียนรูมีกิจกรรมที่
ชวยกระตุนสมอง สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เปดโอกาส  ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนฝกทําโดยลงมือทดลองใชความรูดวยกิจกรรมตางๆ ไดฝกทําซํ้าๆ  จนเขาใจ และมองเห็น
กฎเกณฑขององคความรูดวยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน นาสนใจ และกระตุนใหอยากรู อยากลอง (พรพิไล เลิศวิชา. 
2558 : 68 - 78) ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายคนท่ีใชนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูทางสมองของผูเรียนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสูงขึ้น แสดงใหเห็นวาแนวคิด
ดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงชวยสงเสริมความสามารถใหกับ
ผูเรียนอยางตอเน่ืองไดเปนอยางดี (Duman. 2010: 2077-2103; ชรินทรธรณ คัญทัพ. 2555: 13; Fortner. 2005: 
2882-A; ศิรินันทน วองโชติกุล. 2559: 126-127) 
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ขอเสนอแนะการใชผลการวิจัย 
 1. สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบเนนการทํางานของสมองไปใชในการจัดการ
เรียนรูวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับทักษะทางภาษาได  
 2. จากการทดลองแสดงใหเห็นวาความสามารถในการสนทนาและความสามารถในการเขียนมีคาเฉล่ียที่
ต่ํากวาความสามารถในการอาน ดังน้ันการพัฒนาความสามารถในการสนทนา และความสามารถในการเขียนอาจ
เพิ่มระยะเวลาในการฝกฝนใหมากขึ้น  
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ควรมีการศึกษาความคงทนของความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดแบบเนนการทํางานของสมองภายหลังผานการทดลองไประยะหน่ึงวาจะยังมีคงเดิมหรือเปล่ียนแปลงไป
อยางไร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองงานและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกุดดินจ่ี
พิทยาคม จํานวน 24 คน โรงเรียนบานขามพิทยาคม จํานวน 30 คน รวม 54 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียน
เปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบวัดความเขาใจมโนมติของงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน 2 ระดับ ซึ่งเปน
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและแสดงเหตุผลเพ่ืออธิบายคําตอบในระดับที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ 
Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ คารอยละ   

ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเร่ืองงานและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ดังนี้ ปริมาณงานทางฟสิกสกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ การเกิดงานกับขนาดและทิศทาง
ของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ การเปล่ียนแปลงพลังงานของวัตถุขณะเคลื่อนจากพื้นเอียงไปสูพื้นราบ แลวหยุดนิ่ง 
งานและพลังงานของการโคจรยานอวกาศรอบโลก การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวดิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน ตําแหนงของวัตถุกับพลังงานศักยโนมถวง แรง การยืดของของสปริงกับพลังงาน
ศักยยืดหยุน ผลรวมของพลังงานกลในระบบกับกฎการอนุรักษพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงานกับการเปลี่ยน
ตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  

 
คําสําคัญ : มโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to survey secondary students' alternative 
conceptual understanding of Work and Energy Transformation (W-ET). The subjects 
were selected using cluster random sampling technique, and they comprised 54 grade 11 
students who learned in the two semester of academic year 2017 at 
Kuddinchipitthayakom School and Bankhampitthayakom School in Secondary 
Educational Service Area Office 19. The research instruments were a two tier test on 
Work and Energy Transformation. The student responses to each two-tier test item were 
classified following criteria used by Costu, Ayas & Niaz (2012). The data were analyzed 
using frequency and percentage. 
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 The secondary students' alternative conceptual understandings of W-ET were as 
follows: Physics workload with moving direction, The work occur with the size and 
direction of the act force on the object , changes in the energy of the object as it moves 
from the sloping ground to the flat ground and, The work and energy of orbiting 
spacecraft around the world, Changes in the energy of a moving object, Change of 
kinetic energy, The position of the object with gravitational potential energy, Stretching 
of springs with elastic energy, Conservation of energy, Energy conservation rules for 
changing the position of an object. 

Keywords : Alternative conceptual understanding, Work and Energy  
Transformation concepts 

 

บทนํา 
 ฟสิกสเปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติทั้งหลายของสิ่งไมมีชีวิต เปนพื้นฐานความรู
วิทยาศาสตรสาขาอื่น เชน เคมี ธรณีวิทยา ชีววิทยา อุตุนิยมวิทยา ศึกษาเก่ียวกับสสารและอันตรกิริยาของสสาร
ตางๆ (กรมวิชาการ, 2546: 133) จําเปนตองมีการใชเหตุผล มีขั้นตอนในการคิดอยางชัดเจน มีการใชทักษะทาง
วิทยาศาสตรไดอยางครบถวน เพื่อใหผูเรียนสามารถคนพบความรูไดดวยตนเองไดมากท่ีสุด ดังนั้น การจัดการ
เรียนรูฟสิกสเก่ียวกับปรากฏการณดานงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การเปล่ียนแปลงทางกายภาพรอบตัวเรา 
ไมไดเนนเพียงเฉพาะแคมโนมติทางดานเนื้อหาเพียงเทานั้น แตยังเนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร 
นําเอาองคความรูไปใชในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ในชีวิตประจําวันได นําไปใชเปนพื้นฐานในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวาฟสิกสเปนศาสตรหนึ่งที่มีความสําคัญ
ยิ่ง ที่จะใชเปนบันไดตอยอดความรู เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของชีวิตมนุษยในอนาคต 
 การจัดการเรียนรูเนื้อหารายวิชาฟสิกสใหสอดคลองหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน 2551 ท่ีตองเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivist 
theory) ที่เชื่อวาผูเรียนมีระดับความเขาใจที่แตกตางกัน เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับผูอื่น 
จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจนมากข้ึนและเนนการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับ
ความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเชื่อวา ครูผูสอนไมสามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตสามารถชวยใหผูเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญา โดยการ
จัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะเสียสมดุล หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาข้ึน ซึ่งก็คือสภาวะท่ีโครงสราง
ทางปญญาเดิมใชไมได ตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้นหรือเกิดโครงสรางทางปญญา
ใหม ซึ่งพบวานักเรียนสวนใหญมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน เรื่องงานและและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตองสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนดังกลาว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนให
เขาใจมโนมติที่ถูกตองเก่ียวกับงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องงานและพลังงานไดแก งานวิจัย 
Renner and others (1991:35 อางถึงใน บุญสม สุวรรณหงษ, 2546: 3) พบวามีความเขาใจคลาดเคลื่อนสาขา
ฟสิกส เรื่อง การขยายตัวของวัตถุ พลังงานจลน การลอยตัวของวัตถุ และปรากฏการณดอปเปอร  ในงานวิจัย
ของ เปรมฤดี บุญศรี (2543 อางถึงใน บุญสม สุวรรณหงษ, 2546: 3) งาน พลังงาน และโมเมนตัม นอกจากนี้
วิธีการจัดการเรียนรูมีผลตอความเขาใจมโนมติงานและพลังงาน ในงานวิจัย บุญสม สุวรรณหงษ (2546) ไดใช
แบบทดสอบวัดแนวคิดเลือกเก่ียวกับมโนมติฟสิกส เร่ืองงานและพลังงาน แผนการสอนเพ่ือเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติงานและพลังงาน ผลวิจัยนักเรียนโดยรวม สวนมากมีความไมเขาใจ มีความเขาใจ
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บางสวนและแนวคิดที่ผิดพลาด และมีแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติงานและพลังงาน หลังการทดลอง
สอนโดยใชเทคนิคการสอนของ Hesse นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปสูความเขาใจที่สมบูรณและความ
เขาใจเพียงบางสวนเพิ่มขึ้น ถาสามารถทําใหผูเรียนเกิดจินตนาการตามความเปนจริงหรือมีวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียน
เห็นภาพไดจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถนําไปตอยอดในการวิเคราะห แกปญหาในอนาคตได 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร ผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูซึ่งเปนธรรมการของ
วิธีการแสดงหาความรูวิทยาศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดสรางสรรค ตลอดจนสามารถ
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองงานและการเปล่ียนรูป
พลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 โรงเรียนประจําตําบล จังหวัดหนองบัวลําภู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

วิธีการทําวิจัย 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้ งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ปการศึกษา 2560 โรงเรียนประจําตําบลในจังหวัดหนองบัวลําภู 2 โรงเรียนไดแก 
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม และโรงเรียนบานขามพิทยาคม จํานวนท้ังหมด 120 คน 4 หองเรียนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2560 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําตําบล 2 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนกุดดิน
จี่พิทยาคม จํานวน 24 คน 1 หองเรียน และ โรงเรียนบานขามพิทยาคม จํานวน 30 คน 1 หองเรียน รวม
ทั้งหมด 54 คน 2 หองเรียน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) หองเรียนเปนหนวยสุม  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความเขาใจมโนมติเรื่องงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน 
เปนแบบปรนัย 2 ระดับท่ีผูวิจัยสรางข้ึนระดับท่ี 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปนการเขียนเหตุผล
อธิบายประกอบคําตอบในระดับท่ี 1 จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 มีคาความ
ยากงาย อยูระหวาง 0.73-0.80 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.53 มีคาความเชื่อมั่น 0.890 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 การเลือกกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
จากโรงเรียนประจําตําบล 2 โรงเรียน ที่เรียนเนื้อหาเร่ืองงานและการเปล่ียนรูปพลังงานมาแลว โดยแตละ
โรงเรียนเลือกหองเรียนสุมแบบกลุม 1 หองเรียน /โรงเรียน ไดแก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1 หองเรียน 24 คน 
และ โรงเรียนบานขามพิทยาคม 1 หองเรียน 30 คน รวมทั้งหมดเปน 2 หองเรียน จํานวน 54 คน  
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 3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ซ่ึงเปนแบบทดสอบตัวเลือก 2 
ลําดับขั้น (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการ
เรียนรู ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากแบบวัดมโนมติทําเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 
เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับท่ี 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
จากแบบวัดมโนมติงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นให
คะแนนตามเกณฑที่ไดจัดทําขึ้นซึ่งมีเกณฑ Costu, Ayas & Niaz, (2012) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน โดยใชเกณฑของ 

Costu, Ayas & Niaz (2012) 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
�  �  มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding ) SU 3 

 �  มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 
�  ไมตอบ/ไม

ตรง 
แตไมผิด 

มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 

�   มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) SM 1 

 ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 

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

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมและโรงเรียนบานขามพิทยาคม โดยการจัดกลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & 
Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกุด
ดินจี่พิทยาคมและโรงเรียนบานขามพิทยาคม โดยการจัดกลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, 
Ayas & Niaz (2012) 

ขอที ่

ความถ่ีและรอยละของความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม (24 คน) โรงเรียนบานขามพิทยาคม (30 คน) 
SU PU SM NU NR SU PU SM NU NR 

1 
0.00 0.00 1.00 23.00 0.00 1.00 0.00 0.00 29.00 0.00 
(0.00) (0.00) (4.17) (95.83) (0.00) (3.33) (0.00) (0.00) (96.67) (0.00) 

2 
5.00 0.00 7.00 12.00 0.00 8.00 0.00 13.00 6.00 3.00 

(20.83) (0.00) (29.17) (50.00) (0.00) (26.67) (0.00) (43.33) (20.00) (10.00) 

3 
0.00 3.00 1.00 20.00 0.00 0.00 1.00 3.00 26.00 0.00 
(0.00) (12.50) (4.17) (83.33) (0.00) (0.00) (3.33) (10.00) (86.67) (0.00) 

4 
0.00 3.00 15.00 5.00 1.00 0.00 3.00 2.00 25.00 0.00 
(0.00) (12.50) (62.50) (20.83) (4.17) (0.00) (10.00) (6.67) (83.33) (0.00) 

5 
7.00 6.00 5.00 5.00 0.00 1.00 7.00 0.00 22.00 0.00 

(29.17) (25.00) (20.83) (20.83) (0.00) (3.33) (23.33) (0.00) (73.33) (0.00) 

6 
0.00 1.00 0.00 23.00 0.00 5.00 5.00 4.00 16.00 0.00 
(0.00) (4.17) (0.00) (95.83) (0.00) (16.67) (16.67) (13.33) (53.33) (0.00) 

7 
2.00 1.00 0.00 20.00 1.00 12.00 8.00 1.00 9.00 0.00 
(8.33) (4.17) (0.00) (83.33) (4.17) (40.00) (26.67) (3.33) (30.00) (0.00) 

8 
5.00 0.00 0.00 19.00 0.00 1.00 0.00 0.00 29.00 0.00 

(20.83) (0.00) (0.00) (79.17) (0.00) (3.33) (0.00) (0.00) (96.67) (0.00) 

9 
1.00 2.00 1.00 20.00 0.00 0.00 6.00 2.00 22.00 0.00 
(4.17) (8.33) (4.17) (83.33) (0.00) (0.00) (20.00) (6.67) (73.33) (0.00) 

10 
1.00 0.00 0.00 23.00 0.00 3.00 1.00 2.00 24.00 0.00 
(4.17) (0.00) (0.00) (95.83) (0.00) (10.00) (3.33) (6.67) (80.00) (0.00) 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาความเขาใจมโนมติจากการจัดกลุมความเขาใจมโนมติงานและการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน รายขอตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม และโรงเรียนบานขามพิทยาคมสวนใหญมีความเขาใจมโนมติของงานและการเปล่ียน
รูปพลังงาน อยูในระดับ NU และมีการกระจายทุกระดับทั้ง SU PU SM NR 

เมื่อพิจารณาพบวานักเรียนมีความเขาใจโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) และไมมีความเขาใจโนมติ (NU) 
เร่ืองงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน ซ่ึงมีประเด็นดังนี้ 
1. ประเด็นปริมาณงานทางฟสิกสกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ขอ 1)  

 1.1 ทิศและระยะทาง รวมทั้งเวลาและเสนทาง พื้นที่ผิวมีผลตอปริมาณการเกิดงาน (NU) จํานวน 52 
คน รอยละ 96.30 
 1.2 จุดสูงสุดและจุดต่ําสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ มีผลตอการเกิดงาน (SM) จํานวน 1 คน รอยละ 1.85 
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2. ประเด็นการเกิดงานกับขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ (ขอ 2)  
 2.1 การยกวัตถุที่หนักใหสูงจากพ้ืน จะทําใหมีงานมากกวาวัตถุที่มีน้ําหนักเบา (NU) จํานวน 18 คน 

รอยละ 33.33 
 2.2 หากวัตถุเคลื่อนที่ไปยังทิศทางท่ีตางกัน หรือตั้งฉาก จะสงผลตอการเกิดงาน (SM) จํานวน 20 

คน รอยละ 37.04 
3. ประเด็นการเปล่ียนแปลงพลังงานของวัตถุขณะเคลื่อนจากพื้นเอียงไปสูพื้นราบ แลวหยุดนิ่ง (ขอ 3)  

3.1 สาเหตุที่ลูกบอลหยุดนิ่งเนื่องจากพลังงานของลูกบอลหมด จึงทําใหหยุดนิ่ง (NU) จํานวน 46 คน 
รอยละ 85.19 
     3.2 การเสียดสีกันระหวางลูกบอลและอากาศจะทําใหลูกบอลหยุด (SM) จํานวน 4 คน รอยละ 7.41 
4. ประเด็นงานและพลังงานของการโคจรยานอวกาศรอบโลก (ขอ 4) 

 4.1 พลังงานจลนเพิ่มข้ึนตามอัตราการเคล่ือนที่ของยานอวกาศ (NU) จํานวน 30 คน รอยละ 5.56 
    4.2 ยานอวกาศมีแรงโนมถวงของโลกบนอวกาศมากยานอวกาศน้ันจะไดใชพลังงานมีแรงโนมถวง

มากมีแรงโนมถวงเปลี่ยนไป (SM) จํานวน 17 คน รอยละ 31.48 
5. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวดิ่ง (ขอ 5)  

 5.1 พลังงานจะเพิ่มขึ้นเม่ือกอนหินถูกปลอยจากที่สูง และความเร็วของกอนหินจะมีผลตอพลังงาน 
(NU) จํานวน 27 คน รอยละ 50.00 
      5.2 อัตราการเคล่ือนที่อยางสมํ่าเสมอของกอนหินสงผลตอการเกิดงาน (SM) จํานวน 5 คน รอยละ 9.26 
6. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน (ขอ 6)  

 6.1 การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงของวัตถุ ความฝดของพื้นผิวที่วัตถุสัมผัสมีผลตอความเร็วที่ไม
เปลี่ยนแปลงจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน (NU) จํานวน 39 คน รอยละ 72.22 

    6.2 ระนาบแนวราบการเคลื่อนที่แนวระดับ การเคล่ือนที่ของวัตถุในแนวตรง ไมมีการเกิดงาน จะไม
มีการเปลี่ยนพลังงานจลน (SM) จํานวน 4 คน รอยละ 7.41 
7. ประเด็นตําแหนงของวัตถุกับพลังงานศักยโนมถวง. (ขอ 7) 

 7.1 อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุ เร็ว-ชา มีผลตอพลังงานศักยโนมถวง (NU) จํานวน 29 คน รอยละ 
53.70 

   7.2 การเคล่ือนที่ตามแนวโคงวัตถุ มีผลตอพลังงานศักยโนมถวง (SM) จํานวน 1 คน รอยละ 1.86 
8. ประเด็น แรง การยืดของของสปริงกับพลังงานศักยยืดหยุน (ขอ 8)  

 8.1 การเคล่ือนที่ของสปริงที่ยืดออกจากแนวสมดุลมากจะมีพลังงานศักยยืดหยุนนอย (NU) จํานวน 
48 คน รอยละ 88.89 

   8.2 ไมมี (SM) รอยละ 0.00 
9. ประเด็นผลรวมของพลังงานกลในระบบกับกฎการอนุรักษพลังงาน (ขอ 9)  

9.1 การเปล่ียนรูปพลังงานกล ผลรวมของพลังงานกลในระบบจะเพ่ิมขึ้น หรือลดลง (NU) จํานวน 
42 คน รอยละ 77.78 

   9.2 แรงมีผลสงตอการคงที่ของผลรวมพลังงาน (SM) จํานวน 3 คน รอยละ 5.56 
10. ประเด็นกฎการอนุรักษพลังงานกับการเปล่ียนตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเปล่ียนแปลง
พลังงาน (ขอ 10)  

 10.1 ตําแหนงสูงสุดจะมีพลังงานจลนสูงสุด (NU) จํานวน 47 คน รอยละ 87.04 
    10.2 เวลามีผลตอการเปล่ียนแปลงของผลรวมพลังงานศักยและพลังงานจลน (SM) จํานวน 2 คน 

รอยละ 3.70 
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อภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องงานและการเปลี่ยนรูปพลังงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประจําตําบล ไดแก โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยา
คมและโรงเรียนบานขามพิทยาคม มีมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองงานและการเปลี่ยนรูปพลังงานในประเด็นที่สําคัญ 
ดังนี้ ปริมาณงานทางฟสิกสกับทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การเกิดงานกับขนาดและทิศทางของแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุ การเปลี่ยนแปลงพลังงานของวัตถุขณะเคลื่อนจากพื้นเอียงไปสูพื้นราบแลวหยุดนิ่ง งานและพลังงานของ
การโคจรยานอวกาศรอบโลก การเปล่ียนแปลงรูปพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวดิ่ง ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของพลังงานจลน ตําแหนงของวัตถุกับพลังงานศักยโนมถวง แรง การยืดของของสปริงกับพลังงานศักยยืดหยุน  
ผลรวมของพลังงานกลในระบบกับกฎการอนุรักษพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงานกับการเปลี่ยนตําแหนงของ
วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

ประเด็นความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองงานและการเปลี่ยนรูปพลังงานเรียงลําดับจากคารอยละ
มากที่สุด 3 ลําดับแรกในกลุม NU ไดแก  

1. ปริมาณงานทางฟสิกสกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ จํานวน 52 คน รอยละ 96.30 
2. กฎการอนุรักษพลังงานกับการเปล่ียนตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวด่ิงและการเปลี่ยนแปลง

พลังงาน จํานวน 47 คน รอยละ 87.04 
3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของวัตถุขณะเคลื่อนจากพ้ืนเอียง ไปสูพื้นราบ แลวหยุดนิ่ง จํานวน 46 

คน รอยละ 85.19 
สวนประเด็นความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องงานและการเปล่ียนรูปพลังงานเรียงลําดับจากคา

รอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรกในกลุม SU ไดแก 
1. การเกิดงานกับขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ จํานวน 20 คน รอยละ 37.04 
2. งานและพลังงานของการโคจรยานอวกาศรอบโลก จํานวน 17 คน รอยละ 31.48 
3. การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวดิ่ง จํานวน 5 คน รอยละ 9.26 
งานและการเปล่ียนรูปพลังงานเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนเกี่ยวกับ งาน พลังงานศักย พลังงานจลน 
กฎการอนุรักษพลังงาน แมวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดเรียนเนื้อหาผานมาแลว แตยังมีความเขาใจ
มโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองสาเหตุอาจเนื่องมาจาก ผูเรียนจึงไมสามารถนํากฎ ทฤษฎี สมการตางๆ ไป
ใชวิเคราะหเพื่อนําไปแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะไม
มีลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู ขั้นตอนการสอนไมสามารถชวยทําใหเด็กคิดภาพหรือมองภาพออกมาใน
ความคิด การกําหนดเนื้อหาไมสอดคลองกับจุดประสงค ไมเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน และเนื้อหาที่
จะใหผูเรียนเรียนรู ไมเรียงตามลําดับข้ันตอน จึงทําใหนักเรียนไมสามารถทําความเขาใจ Concept หลักที่ได
เรียนในบทเรียนไดดีเทาที่ควร 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ Renner and others (1991 : 35 อางถึงใน บุญสม 
สุวรรณหงษ, 2546 : 3) พบวาความเขาใจคลาดเคลื่อนเร่ือง พลังงานจลน คือ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน 
โดยนักเรียนสวนใหญคิดวา การเคล่ือนที่ในแนวดิ่งของวัตถุ ความฝดของพื้นผิวที่วัตถุสัมผัสมีผลตอความเร็วที่ไม
เปลี่ยนแปลงจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน การเคล่ือนที่ของวัตถุในแนวราบเปนเสนตรงไมมีการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานจลน ซ่ึงจากการสํารวจในงานวิจัยในคร้ังนี้พบวานักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
นอกจากนี้หลังการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนผลตอความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงานของ
ผูเรียนหลังเรียนดวยโดยใชเทคนิคการสอนของ Hesse ในงานวิจัยของ บุญสม สุวรรณหงษ (2546) นักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปสูความเขาใจที่สมบูรณและความเขาใจเพียงบางสวนเพิ่มขึ้น ยังคงมีผูเรียนที่มีความ
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เขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนพลังงานเพียงบางสวน ซึ่งการสํารวจความเขาใจมโนมติของผูเรียนจะชวยให
สามารถการออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจมโนมติที่ถูกตองไดดียิ่งข้ึน เพื่อให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูตอไป 
 

ขอเสนอแนะ  
ในการสํารวจและสรุปผลประเด็นความเขาใจมโนมติงานและการเปล่ียนรูปพลังงานจากคะแนน

คําตอบในกลุม SM และกลุม NU โดยพิจารณากลุมคําตอบใหเหตุผลของนักเรียนที่คลายคลึงกันในประเด็นตางๆ 
และจํานวนผูเรียนที่ใหเหตุผลในกลุมคําตอบนั้น อาจเรียงลําดับความสําคัญโดยใชคารอยละในแตละขอ/ประเด็น
ที่ผูเรียนมีความเขาใจคลาดเคล่ือนจากมากไปหานอย หรือ ลําดับประเด็นความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนที่
สนใจ 

ควรนําผลวิจัยคร้ังนี้ไปใชพัฒนาความเขามโนมติของผูเรียนใหถูกตอง ออกแบบการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร และมโนมติทางวิทยาศาสตร ประสบการณของผูเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งควรเนนใหมีการสรางความเขาใจมโนมติผานกิจกรรมที่เปน การสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจถูกตองตรงกัน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ตลอดจนการแสดงความ
คิดเห็น และรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ สรางประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริง 
และนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 

ควรมีการสํารวจความเขาใจมโนมติของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในเนื้อหาฟสิกสหรือ
วิทยาศาสตรอื่นๆในโรงเรียนเพื่อใชเปนฐานขอมูลของครูผูสอนในการพัฒนาผูเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตอไป 

สําหรับผูวิจัยคิดวาจะนําผลการศึกษาทุกประเด็นความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนครั้งนี้ไปออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  เรื่องงานและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ใหผูเรียนมีขั้นตอน ดังนี้การระบุปญหา การรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา 
การออกแบบวิธีการแกปญหา การวางแผนและดําเนินการแกปญหา การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไข
วิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน การนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน เพ่ือปรับเปลี่ยนระดับ
ความเขาใจมโนมติจากกลุมนักเรียนที่มีความเขาใจโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) และไมมีความเขาใจโนมติ (NU) 
ไปสูความเขาใจมโนมติระดับที่มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (SU) หรือมีความเขาใจบางสวน (PU) ตอไป 
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มโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
Misconception about Angiosperm Structure and Function Concept of
Matthayomsuksa 5 Students
  
ผูวิจัย    นาถอนงค  วันธงไชย 

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงสมร  กิจโกศล 

รองศาสตราจารย ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ 
ภาควิชาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของ พืชดอก  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 46 คน 
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ ระดับที่ 
2 เปนการใหเหตุผลประกอบ แลวแปลผลและจัดกลุมมโนมติโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาความถี่ และคารอยละ ผลการวิจัยพบวานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี
มโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองโครงสรางและหนาท่ีของพืชดอกท่ีมากที่สุดคือ เอ็นโดสเปรมของเมล็ดพืชมีลักษณะเปน
ของแข็งเทานั้น เนื้อเยื่อกลุมทอลําเลียงของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงตัว เปนระเบียบมากกวาพืชใบเล้ียงคู และ 
ดอกสมบูรณเพศทุกดอกจัดเปนดอกสมบูรณ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : มโนมติคลาดเคลื่อน, โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 
 
Abstract 

The purposes of this research was to survey Matthayomsuksa 5 students' 
misconception about angiosperm structure and function concept. The sample were 46 
Matthayomsuksa 5 students' who learned in the 1

st semester of academic year 2017 at 
Udonpichairakpittaya School in Secondary Educational Service Area Office 20 that was 
selected by cluster random sampling technique. The research instruments was a two-tier 
multiple-choice diagnostic test about angiosperm structure and function concept; level 1 
is a multiple-choice 4 options and level 2 is reasoning assembly. The student responses to 
each two-tier test item were classified following criteria used by Costu, Ayas & Niaz 
(2012). The data were analyzed using frequency and percentage. The finding of the most 
Matthayomsuksa 5 students’ misconception about angiosperm structure and function 

concept were as follows: Endosperm of seeds is only solid; Vascular tissues of stem
monocot plant arranged orderly over dicot plant; All perfect flower is complete flower,
respectively.

Key Words : Misconception, Angiosperm organ and function
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บทนํา 
วิชาชีววิทยาเปนสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว  มีบทบาท

สําคัญสําหรับสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิชาชีววิทยาเก่ียวของกับมนุษย สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งยังเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
และการสาธารณสุข ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหคุณภาพชีวิตมนุษยดีขึ้น ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
มุงเนน ใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากท่ีสุดเพื่อใหผูเรียนไดทั้งกระบวนการและความรูจากวิธีการ
สังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนําผลที่ไดมาจัดเปนระบบ เปนหลักการ แนวคิด และองคความรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ไดเห็นความสําคัญของวิชาชีววิทยาจึงบรรจุใหอยูในการจัดการ
เรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในสาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ซ่ึงเปนสาระ
ที่นักเรียนทุกคนตองไดรับการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 สวน
หนึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับพืชดอกโดยศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของพืช เพื่อใหนักเรียนเห็นโครงสรางและ
เขาใจหนาที่แตละโครงสรางของพืช เนื่องจากแตละสวนประกอบของพืชจะมีลักษณะโครงสรางและหนาที่ที่
แตกตางกัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) 

จากการจัดการในชั้นเรียน การสังเกตการสอน รวมทั้งการสัมภาษณครูผูสอนวิชาชีววิทยา ในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ที่เคยเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก พบวานักเรียนสวนใหญ ยังไมเขาใจและไม
เห็นความสําคัญของการศึกษาโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก รวมท้ังยังไมสามารถ นําเนื้อหาความรูที่เคยได
เรียนมาเชื่อมโยงในเนื้อหาที่เรียนใหมได และยังไมสามารถนําความรูเดิมมาขยายความรูตอไปได แสดงวา
นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคล่ือน สงผลใหไมเขาใจหลักการและกระบวนการตางๆ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ํา และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนวิชาชีววิทยา  

มโนมติคลาดเคล่ือนสงผลกระทบตอการเรียนรู ผลจากการเรียนการสอนชีววิทยาในระยะ ท่ีผานมายัง
ประสบปญหาเนื่องจากเนื้อหาวิชาชีววิทยาโดยมากมีลักษณะเปนนามธรรม ทําใหผูเรียน ไมสามารถเรียนรูมโนมติ
ที่สําคัญหรือรวบรวมความคิดไดอยางเปนระบบ สงผลใหนักเรียนยังคงมีมโนมติคลาดเคลื่อน (misconception) 
ซึ่งมโนมติที่นักเรียนไดรับมาจะแตกตางจากท่ีนักวิทยาศาสตรยอมรับ โดยนักเรียนที่มีมโนมติคลาดเคลื่อนจะไม
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลเสียตอกระบวนการเรียนการสอนชีววิทยาเปนอยางยิ่ง 

มโนมติคลาดเคลื่อนคือความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณที่ไมสอดคลองกับการอธิบายตามแนว
วิทยาศาสตร เกิดจากการเรียนรูที่คลาดเคลื่อน และประสบการณเดิมของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการยอมรับมโนมติ
หรือคําอธิบายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ย่ิงมโนมติคลาดเคล่ือนมีมานานมากเทาใด จะคงทนยากตอการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นเทานั้น (Brittanica White Paper Series, 2013 อางถึงใน วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 
2557: 3-11) มโนมติคลาดเคล่ือนของนักเรียนฝงลึกอยูในโครงสรางทางปญญาของนักเรียน (Clement, 1982) 
นักเรียนจะยึดติดความเชื่อที่ไมถูกตองอยางเหนี่ยวแนน เนื่องจากใชเวลาและพลังงานสรางทฤษฎีไวใน
ประสบการณของตนเอง จึงมีความยึดติดทางอารมณและทางปญญากับมโนมติเหลานั้น (Cakir, 2008) การ
วางแผนการสอนจึงจําเปนตองรูมโนมตคิลาดเคลื่อนของนกัเรียนวาแตกตางจากการอธิบายตามแนววิทยาศาสตร
อยางไรและทําอยางไรนักเรียนจึงจะพัฒนามโนมติเหลานี้ (Osborne and Wittrock, 1985: 59-87) การคนหา
มโนมติเดิมหรือความรูเดิมของนักเรียนจึงเปนข้ันตอนแรกที่สําคัญในการสอนเพื่อพัฒนามโนมติ (Carey, 2000; 
Britanica White Paper Series, 2013)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก ปวีณา งามชัด 
(2556) พบวานักเรียนสวนใหญมีความเขาใจวาเมล็ดพืชเกิดมาจากรังไข และนักเรียนไมสามารถจําแนกประเภท
ของดอกโดยใชองคประกอบของดอกได , Yangin และ คณะ (2014) พบวานักเรียนสวนใหญมีมโนมติ
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ระดับที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 

ระดับที่ 2 เขียนเหตุผลประกอบ 

คลาดเคลื่อนคือ ตนสนเปนพืชที่ไมมีเมล็ด ขาวโพดเปนพืชใบเลี้ยงคู แอปเปลและแอพริคอทเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว, 
Barman และคณะ (2006) พบวานักเรียนสวนใหญมีความเขาใจวาพืชไดรับอาหารจากดินผานทางราก  

จากสภาพที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษามโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืช
ดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนนํามโนมติคลาดเคลื่อนมาเปนจุดเริ่มตนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติคลาดเคลื่อนของนักเรียนใหเปนมโนมติที่ถูกตองสอดคลองกับทฤษฎี
และแนวคิดทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบวัดมโนมติเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกแบบ 2 ระดับแลว
วิเคราะหและแปลผลมโนมติตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz, (2012) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อสํารวจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนวิชาชีววิทยา จํานวนหองเรียน 

5 หอง จํานวนนักเรียน 210 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560  
 1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน หองเรียน 1 หอง จํานวน
นักเรียน 46 คน โรงเรยีนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยสุมและอยูในเกณฑขนาดกลุมตัวอยางเปนรอยละ 15-30 ของขนาดจํานวนประชากร 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก แบบ 2 ระดับ ระดับ
ที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการเขียนเหตุผลประกอบ จํานวน 20 ขอ หาคุณภาพ
เครื่องมือโดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก จํานวน 41 คน 
ทดสอบมโนมติโดยใชแบบวัดมโนมติ จํานวน 25 ขอ แลวคัดเลือกแบบวัดมโนมติที่มีคุณภาพไดจํานวน 20 ขอ 
ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.93 มีคาความยากงายรายขออยูระหวาง 0.47-0.63 มีคาอํานาจจําแนกราย
ขออยูระหวาง 0.33-0.64 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.82 ท้ังนี้เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยใชวัด
มโนมติ โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก ดังตารางที่ 1 

แบบวัดมโนมต ิโครงสรางและ

หนาท่ีของพืชดอก 
วิเคราะหมโนมต ิ มโนมติคลาดเคลื่อน โครงสราง

และหนาท่ีของพืชดอก 

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

มโนมติหลัก 
มโนมติรอง 

ขอท่ี 
ช่ือโครงสราง ลักษณะโครงสราง หนาที่ 

โครงสรางและ
หนาท่ีของราก 

Epidermis 
อยูรอบนอกสุด เซลลเรียงชิดติดกัน ไม
มีคลอโรพลาสต 

ดูดนํ้าและเกลือแร 

1-2 

Cortex 
- Endodermis 

 
อยูถัดจาก epidermis 

สะสมนํ้าและอาหาร ชวยควบคุมอัตราการลําเลียงนํ้า
ผานเขาช้ันสตีล 

Stele 
- Pericycle 
- Vascular Bundle 

� xylem 
� phloem 

- Pith 

 
อยูถัดจาก cortex 
 เรียงตัวเปนแฉก 
อยูระหวางแฉก xylem 
ช้ันในสุดของราก 

 
แบงเซลลสรางรากแขนง 
 
ลําเลียงนํ้าและแรธาตุ 
ลําเลียงอาหาร 
สะสมอาหาร 

โครงสรางและ
หนาท่ีของ 
ลําตน 

Epidermis อยูช้ันนอกสุด ปองกันอันตรายใหเน้ือเยื่อภายใน 

3-5 

Cortex 
- Parenchyma 
- Chlorenchyma 
- Aerenchyma 
- Collenchyma 
- sclerenchyma 

 
ประกอบดวยเซลลหลายชนิดเรียงเปน
แถว อยูบริเวณใตผิวหรือตามสันของ
ลําตน 

  
ลําเลียงและเก็บสะสมอาหาร ชวยในการสังเคราะห
ดวยแสง 
การสะสมอากาศโดยเฉพาะพืชนํ้า 
เพิ่มความแข็งแรงใหแกลําตน 
ใหความแข็งแรงแกลําตน 

Stele 
- Vascular Bundle 

� xylem 
� phloem 

- Pith 

กลุมทอ ในพืชใบเลี้ยงคูเรียงตัวเปน
ระเบียบมากกวาในพืชใบเลี้ยงเด่ียว 
ช้ันในสุดของลําตน 

 
 ลําเลียงนํ้าและแรธาตุ 
ลําเลียงอาหารท่ีใบสังเคราะหข้ึน สะสมอาหารพวก
แปง 

โครงสรางและ
หนาท่ีของใบ 

Epidermis 
ช้ันนอกสุด แบงเปนดานหลังใบและ
ทองใบ 

ลดการระเหยของนํ้า 

6-9 

Mesophyll 
- Palisade 

 
- Spongy 

 

 
เซลลรูปรางยาวมีคลอโร พลาสตเรียง
ตัวแนน 
เซลลรูปรางไมแนนอน เรียงตัวอยาง
หลวมๆ 

 
สังเคราะหดวยแสง 
 
แลกเปลี่ยนแกซ 

Vascular bundle 
- Xylem 
- Phloem 
- Bundle sheath 

 
อยูในบันเดิลชีทดานบน 
อยูในบันเดิลชีทดานลาง 
ลอมรอบทอลําเลียง 

 ลําเลียงนํ้าและแรธาตุ 
ลําเลียงอาหารท่ีใบสังเคราะหข้ึน  
หอหุมทอลําเลียง 

โครงสรางและ
หนาท่ีของดอก 

กลีบเลี้ยง สวนนอกสุดมีสีเขียว หอหุมดอกและชวยสังเคราะหดวยแส 

10-15 

กลีบดอก มีสีสันตางๆ มีนํ้าหวาน ลอแมลงใหมาชวยผสมเกสร 

เกสรตัวผู 
- กานชูเกสรตัวผู 
- อับเรณู 

 
เสนยาว แทงกลม 2 พู 

 
ชูเกสรตัวผูหรืออับเรณู บรรจุเซลลสืบพันธุเพศผู 

เกสรตัวเมีย 
- ยอดเกสรตัวเมีย 
- กานเกสรตัวเมีย 
- รังไข 

 
ปุมมีของเหลวเหนียว 
ทอตอจากยอดเกสรตัวเมีย กระพุงหรือ
กระเปาะ 

 
จับละอองเรณู 
ทอทางผานสูรังไข 
เปนท่ีอยูของเซลลสืบพันธุเพศเมีย 

โครงสรางและ
หนาท่ีของผล 

Exocarp ช้ันนอกสุดของผล มีลักษณะเรียบ เหนียว 
และเปนมัน มักเรียกวาเปลือก 

หอหุมผล 

16-17 
Mesocarp ช้ันกลางถัดจาก exocarp เปนเสนใยท่ีมี

ความหนาและเหนียว บางชนิดเปนเน้ือออน
นุม 

ปองกันแรงกระแทก 

Endocarp ช้ันในสุดติดกับเมล็ด หอหุมเมล็ด 

โครงสรางและ
หนาท่ีของเมล็ด 

เปลือกหุมเมล็ด สวนท่ีอยูนอกสุด ปองกันอันตรายใหเอ็มบริโอ 

18-20 

เอ็นโดสเปรม อยูถัดจากเปลือกหุมเมล็ด เปนของแข็งสีขาว 
บางชนิดเปนท้ังของแข็งและของเหลว 

สะสมอาหาร 

เอ็มบริโอ 
- ใบเลี้ยง 

 
- เอพิคอทิล 
- ไฮโปคอทิล 
- แรดิเคิล 

 
พืชใบเลี้ยงคูมี 1 ใบ และพืชใบเลี้ยงเด่ียวมี 2 
ใบ 
สวนท่ีอยูเหนือใบเลี้ยง 
สวนท่ีอยูใตใบเลี้ยง รากแรกเกิด 

 สะสมอาหาร 
  
เจริญไปเปนลําตน, ใบ, ดอก 
เจริญไปเปนสวนหน่ึงของลําตน 
เจริญไปเปนราก 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทดสอบมโนมติโดยใชแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก ซึ่งเปนแบบทดสอบ 2 ระดับ 

(Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง กับกลุมตัวอยาง 
4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบระดับที่ 1 และ คําตอบระดับที่ 2 ของนักเรียนจาก แบบวัดมโน
มติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกันแลวลงความเห็น ใหคะแนน ใน
กรณีที่ความเห็นไมตรงกันใหอภิปรายและลงความเห็นใหม แลวนํามาวิเคราะหผลมโนมติตามเกณฑของ Costu, 
Ayas & Niaz, (2012) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติของ Costu, Ayas & Niaz, (2012) 

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

ไมผิด 
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 

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

ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No Response)  NR 0 
 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 
5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

    5.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยนําแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมินการใชคําถามกับเนื้อหาใหมีความสอดคลองกัน โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองท่ีมีคาระหวาง 0.67-1.00 (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553: 151) ดังนี้ 
      สูตรการคํานวณ IOC = ∑R 
                 N 

IOC คือ คาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
∑R คือ ผลรวมของความคิดเห็นของของผูเชี่ยวชาญ 
N คือ จํานวนของผูเชี่ยวชาญ   

  5.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) ของแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก ใช

สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
สถิติสําเร็จรูป (SPSS) โดยพิจารณาคาความยากงายที่มีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2553) 

5.2.3 ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 

ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) โดยพิจารณาคาอํานาจจําแนกท่ีมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 
2553) 
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5.2.4 ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 
ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) โดยพิจารณาคาความเชื่อมั่นที่มีคาต้ังแต 0.80 ข้ึนไป (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2553) 
 5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

วิเคราะหมโนมติและแปลผลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz, (2012) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการสํารวจมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดมาจากการ

วิเคราะหและแปลผลคําตอบระดับที่ 1 และ คําตอบระดับที่ 2 แลวจัดกลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas 
& Niaz (2012) ดังตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3 ผลแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยจัดกลุม 

คําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)  
มโน
มติ
หลัก 

ขอ
ท่ี 

ความถี่และรอยละของมโนมติโครงสราง 
และหนาที่ของพืชดอก 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

มโน
มติ
หลัก 

ขอ
ท่ี 

ความถี่และรอยละของมโนมติโครงสราง 
และหนาที่ของพืชดอก 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 SU PU SM NU NR  SU PU SM NU NR 
 
ราก 

1 3 20 8 15 0  
 
 
 

ดอก 

11 0 1 13 32 0 

 (6.52) (43.48) (17.39) (32.61) (0.00)  (0.00) (2.17) (28.26) (69.57) (0.00) 

2 1 3 6 36 0 12 0 1 18 27 0 

 (2.17) (6.52) (13.04) (78.26) (0.00)  (0.00) (2.17) (39.13) (58.70) (0.00) 

 
 
 
ลําตน 

3 4 7 18 17 0 13 1 1 9 35 0 

 (8.70) (15.22) (39.13) (36.96) (0.00)  (2.17) (2.17) (19.57) (76.09) (0.00) 

4 3 7 21 15 0 14 2 0 20 24 0 

 (6.52) (15.22) (45.65) (32.61) (0.00)  (4.35) (0.00) (43.48) (52.17) (0.00) 

5 9 4 19 14 0 15 
1 2 21 22 0 

  (19.57) (8.70) (41.30) (30.43) (0.00)  (2.17) (4.35) (45.65) (47.83) (0.00) 

 
 
 
 
ใบ 

6 0 0 12 34 0  
ผล 

16 3 3 19 21 0 

 (0.00) (0.00) (26.09) (73.91) (0.00)  (6.52) (6.52) (41.30) (45.65) (0.00) 

7 0 0 13 33 0 17 0 0 5 41 0 

 (0.00) (0.00) (28.26) (71.74) (0.00)  (0.00) (0.00) (10.87) (89.13) (0.00) 

8 3 3 29 11 0  
 

เมล็ด 

18 0 0 2 44 0 

 (6.52) (6.52) (63.04) (23.91) (0.00)  (0.00) (0.00) (4.35) (95.65) (0.00) 

9 1 2 16 27 0 19 1 0 15 30 0 

 (2.17) (4.35) (34.78) (58.70) (0.00)  (2.17) (0.00) (32.61) (65.22) (0.00) 

ดอก 10 0 0 6 40 0 20 0 0 4 42 0 

  (0.00) (0.00) (13.04) (86.96) (0.00)  (0.00) (0.00) (8.70) (91.30) (0.00) 

 
จากตารางที่ 3 ผลแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

พบวา 
- นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจบางสวน (PU) ในเร่ืองโครงสรางของราก  
- นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจคลาดเคลื่อน (SM) ในเร่ืองโครงสรางและหนาที่ของลําตน และหนาที่

ของใบ  
- นักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจ (NU) ในเรื่องหนาที่ของราก, โครงสรางภายในใบ, โครงสรางและ

หนาท่ีของดอก, ผล, เมล็ด  
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เมื่อศึกษารายละเอียดมโนมติคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ตอบแบบวัดมโนมติโครงสรางและหนาที่ของ
พืชดอกระดับที่ 1 ถูก และ ระดับที่ 2 ผิด พบวานักเรียนยังมีมโนมติคลาดเคลื่อนในทุกมโนมติ คือโครงสรางและ
หนาที่ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยยกตัวอยางรายละเอียดมโนมติของนักเรียน ที่มีมโนมติ
คลาดเคลื่อนอยูมากดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ตัวอยางมโนมติคลาดเคลื่อน เร่ือง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

มโนมติที่ถูกตอง มโนมติคลาดเคลื่อน 
จํานวน รอยละ 
นักเรียน ของนักเรียนท่ีมี 

มโนมติคลาดเคลื่อน มโนมติคลาดเคล่ือน 
โครงสรางของราก 
เน้ือเยื่อกลุมทอลําเลียงภายในราก
พืชใบเลี้ ยง เดี่ ยวเรียง เปนแฉก
มากกวาพืชใบเล้ียงคู 

 
เน้ือเยื่อกลุมทอลําเลียงภายในราก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงเปนแฉกนอย
กวาพืชใบเล้ียงคู 

 
3 

 
37.5 

หนาที่ของราก 
เน้ือเยื่อชั้น endodermis ในราก
ชวยควบคุมอัตราการลําเลียงน้ํา 

 
เนื้อเยื่อชั้น epidermis ในรากชวย
ควบคุมอัตราการลําเลียงน้ํา 

 
2 

 
33.33 

โครงสรางของลําตน 
เนื้อเยื่อกลุมทอลําเลียงในลําตนพืช
ใบเลี้ยงคู  เรียงตัวเปนระเบียบ
มากกวาพืชใบเล้ียงเด่ียว 

 
เนื้อเยื่อกลุมทอลําเลียงในลําตนพืช
ใบเล้ียงเดี่ยว เรียงตัวเปนระเบียบ
มากกวาพืชใบเล้ียงคู 

 
10 

 
55.55 

โครงสรางและหนาท่ีของใบ 
ใ น เ น้ื อ เ ยื่ อ ชั้ น  Spongy 
Mesophyll เซลลมีรูปรางไมแนน
นอน เรียงตัวอยูกันอยางหลวมๆ มี
ชองวางทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
แกสระหวางใบพืชกับสิ่งแวดลอม 

 
เน้ือเยื่อทุกชั้นของใบพืชมีบทบาท
ในการสังเคราะหดวยแสงเทาน้ัน 

 
5 

 
38.46 

โครงสรางของดอก 
ดอกสมบู รณ ทุกดอกเปนดอก
สมบูรณเพศ แตดอกสมบูรณเพศ
ทุกดอกไมไดเปนดอกสมบูรณ 

 
ดอกสมบู รณ เ พศจั ด เป นดอก
สมบูรณ 

 
8 

 
44.44 

หนาที่ของดอก 
กลีบดอก ทําหนาท่ีลอแมลงใหมา
ชวยผสมเกสร 

 
ยอดเกสรตัวเมีย ทําหนาท่ีลอแมลง
ใหมาชวยผสมเกสร 

 
4 

 
30.77 

โครงสรางและหนาท่ีของผล 
ผนังผลช้ันกลาง Mesocarp ชวย
ปองกันผลจากแรงกระแทก 

 
เปลือกช้ันนอกสุด Exocarp ชวย
ปองกันผลจากแรงกระแทก 

 
6 

 
31.57 

โครงสรางของเมล็ด 
เอ็นโดสเปรมของเมล็ดพืชสวนใหญ
มีลักษณะเปนของแข็ง แตบางชนิด
มี ท้ั งลักษณะเปนของแ ข็งและ
ของเหลว 

 
เ อ็ น โ ดส เป ร ม ขอ ง เ มล็ ด พื ช มี
ลักษณะเปนของแข็งเทาน้ัน 

 
12 

 
80.00 
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จากตารางท่ี 4 พบวามโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกท่ีมากท่ีสุดคือ เอ็นโด
สเปรมของเมล็ดพืชมีลักษณะเปนของแข็งเทานั้น เนื้อเยื่อกลุมทอลําเลียงของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงตัว เปน
ระเบียบมากกวาพืชใบเลี้ยงคู และ ดอกสมบูรณเพศทุกดอกจัดเปนดอกสมบูรณ ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจบางสวน (PU) ในเรื่องโครงสรางของราก มีความเขาใจ

คลาดเคล่ือน (SM) ในเร่ืองโครงสรางและหนาที่ของลําตน, หนาที่ของใบ และไมมีความเขาใจ (NU) ในเร่ือง
หนาท่ีของราก, โครงสรางภายในใบ, โครงสรางและหนาที่ของดอก, ผล, เมล็ด  

มโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกที่มากที่สุด คือ เอ็นโดสเปรมของเมล็ดพืชมี
ลักษณะเปนของแข็งเทานั้น, เนื้อเยื่อกลุมทอลําเลียงของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงตัวเปนระเบียบมากกวาพืชใบ
เลี้ยงคู และดอกสมบูรณเพศทุกดอกจัดเปนดอกสมบูรณ  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สวนใหญมีมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องโครงสรางและ

หนาที่ของพืชดอก สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา งามชัด (2556) พบวานักเรียนเขาใจวาเมล็ดพืชเกิดมาจาก
รังไข และไมสามารถจําแนกประเภทของดอกไมโดยใชองคประกอบของดอกได , Yangin และ คณะ (2014) 
พบวานักเรียนเขาใจวาตนสนเปนพืชที่ไมมีเมล็ด และ Barman (2006) พบวานักเรียนเขาใจวาพืชไดรับอาหาร
จากดินผานทางราก จึงอาจกลาวไดวามโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ยังเปนปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูที่สําคัญที่พบจากอดีตจนถึงปจจุบันมามากกวา
ทศวรรษ 

เม่ือทําการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่มีมโนมติคลาดเคลื่อน พบวานักเรียนสวนใหญเกิดมโนมติ
คลาดเคลื่อนจากประสบการณเดิม สอดคลองกับงานวิจัยของ Cakir (2008) ท่ีพบวานักเรียนยึดติดประสบการณ
ของตนเองอยางเหนียวแนน นอกจากนี้มโนมติคลาดเคลื่อนยังมีสาเหตุมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่
สวนมากเปนการสอนแบบบรรยาย สอดคลองกับทฤษฎีปรามิดการเรียนรู (The Learning Pyramid) ของ 
National Training Laboratory (2006) พบวาการเรียนแบบบรรยายเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรอยละ 5 
ซึ่งเปนคาระดับประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุดในปรามิด และ ทฤษฎีกรวยแหงประสบการณ (Cone of Experience) 
ของ Edgar Dale (1969) พบวาประสบการณที่ไดจากการฟงและดูสงผลตอความจําของคนทั่วไปรอยละ 50 
ตางจากประสบการณที่เกิดจากการลงมือทําจริงซึ่งสงผลตอความจํา รอยละ 90 

 

ขอเสนอแนะ 
ควรนําผลการวิจัยไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกโดยเนน

การพัฒนามโนมติและการสรางมโนมติที่ถูกตองสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
โดยรวมเนื้อหาเร่ือง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก มีลักษณะเปนรายละเอียดของรูปราง และการ

จัดเรียงขององคประกอบ พรอมทั้งอธิบายหลักการทํางานของแตละองคประกอบ แนวทางการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมอาจเปนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน หรือการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) ซึ่งเปนรากฐานของทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง บรรยากาศ 
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จังหวัดปตตานี 
 
The Effects of Using the Inquiry Based Learning with Model Based Learning on the 
Topic of Atmosphere on Science Achievement and Creative Thinking of Mathayom 
Suksa I Students in Pattani Province 
 
ผูวิจัย นิซูใบดะห  กิติชัย 

 สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  พินสุวรรณ  
 สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดปตตานี ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช
แบบจําลองเปนฐานกับการสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จังหวัดปตตานี ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ 
การใชแบบจําลองเปนฐานกับการสอนแบบปกติ 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบูดี จังหวัดปตตานี จํานวน 2 หองเรียน 
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหองเรียนละ 26 คน รวม 52 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน 
เรื่อง บรรยากาศ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ (3) 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
รวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุ มควบคุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานมีความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู, แบบจําลองเปนฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิด

สรางสรรค 
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Abstract
The purposes of this study were (1) to compare science learning achievement of 

Mathayom Suksa 1 students who were taught by the Inquiry Based Learning with Model 
Based Learning approaches with that of students who learned under the conventional 
teaching approaches; (2)to compare creative thinking of students of Mathayom Suksa 1 

students who were taught by by the Inquiry Based Learning with Model Based Learning 
approaches with that of students who learned under the conventional teaching 
approaches.

The research sample consisted of 52 Mathayom Suksa 1 students in two 
classrooms at Banbudee School in Pattani province, obtained by cluster sampling. The 
research instruments comprised (1)A learning management system using the Inquiry 
Based Learning with Model Based Learning approaches ; (2) an achievement test ; and 
(3) An creative thinking ability test. The data was statistically analyzed using mean, 
standard deviation, and t-test.

Research findings showed that (1) the post – learning science learning 
achievement of students who learned under the Inquiry Based Learning with Model 
Based Learning approaches was significantly higher than that of the students who were 
taught by traditional teaching at the .05 level of significance ; (2) ) creative thinking of 
students who learned under the Inquiry Based Learning with Model Based Learning 
approaches was significantly higher than that of the students who were taught by 
traditional teaching at the .05 level of significance

Keywords : Inquiry Based Learning , Model Based Learning, Science learning
achievement, Creative thinking

 

บทนํา 
  การปฏิรูปการศึกษานั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง 
(Teacher center) มาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student center) ซ่ึงเปนการจัดการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูดวยการเนนสาระการเรียนรูแกนกลางเปนหลักและตองจัดตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตร โดยมีครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ซ่ึงครูผูสอนตองเลือกรูปแบบวิธีการสอนให
เหมาะกับประเภทของเนื้อหาและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู เรียน ตลอดจนจัดเตรียมสื่อตางๆ และแหลง
เรียนรูอยางเหมาะสม จัดใหมีการประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมบรรยากาศของหองเรียนใหเหมาะกับการเรียนรูของ
ผูเรียน พรอมกับทําวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียน กระบวนการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติและกระบวนการกลุม โดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) รวมกับการ
เรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (Team based learning) พรอมกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการบมเพาะ
คานิยม 12 ประการและเจตคติ ซึ่งในกระบวนการขางตนครูผูสอนตองพยายามสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะกระบวนการ มีคานิยม 12 ประการและเจตคติ นอกจากนี้ตอง
สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ ใหมจนไดชิ้นงานและสามารถสรางชิ้นงานท่ีเปน
นวัตกรรมได กระบวนการดังกลาวขางตนนั้นสามารถสรางเด็กไทยใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนนักเรียน(Learner)เปนผูนํา ตลอดจนเปนนักสรางนวัตกรรม (Innovator) 
อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตแบบย่ังยืนได (พิมพพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2558) ดังนั้น
การปฏิรูปการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาเด็กไทยใหเปนผูที่มีความรู มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความสุข เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
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  ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International 
Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงจัดตั้งโดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศที่เขารวมโครงการ PISA ปจจุบันมีประเทศที่
เขารวมโครงการ PISA มากกวา 80 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งนับเปนรอยละ 90 ของพื้นที่เศรษฐกิจโลก โครงการ PISA 
ดําเนินการประเมินอยางตอเนื่องทุก ๆ 3 ป เพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน
และมุงใหขอมูลระดับนโยบาย ซึ่งการประเมินในแตละคร้ังสามารถใหขอมูลคุณภาพการศึกษาของชาติ วาได
เตรียมพรอมใหเยาวชนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะในการแขงขันเพียงใดเมื่อเทียบกับประชาคมโลก
โดยจะประเมินความรูและทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ป การประเมิน PISA ไมเนนการประเมินความรูตาม
หลักสูตรในโรงเรียน แตเนนการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูและทักษะเพื่อแกปญหาใน
ชีวิตจริง หรือที่เรียกวา “การรูเรื่อง” (Literacy) ในสามดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การ
รูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ซ่ึงการรูเรื่อง
ทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากผลการประเมินของประเทศไทยแนวโนมจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง 
PISA 2015 พบวา ผลการประเมินทั้งสามดานมีแนวโนมลดลง แมวาในชวง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการ
ประเมินดานวิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตรจะมีแนวโนมสูง ข้ึน แตใน PISA 2015 ท้ังสามดานกลับมี
คะแนนลดลงจาก PISA 2012 และตํ่ากวาคาเฉล่ีย OECD โดยเฉพาะดานการอานและดานวิทยาศาสตรมี
คะแนนลดลงอย า งมีนั ยสํ าคัญทางสถิติ  ( สถาบันส ง เสริ มการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศไทย พบวา 
การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนสอนเนื้อหา
และสงเสริมการทองจํามากกวาการใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนคิดไมเปน ขาดการ
เรียนรูโดยใชทักษะวิทยาศาสตร และไมไดลงมือปฏิบัติจริง (วิชัย วงศใหญ, 2542) ดังนั้นการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรตองเนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร และมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร มีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน และสงเสริมใหมีสมรรถนะที่สําคัญ 
ไดแก ความสามารถในการส่ือสารอยางสรางสรรค ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และรักการเรียนรูตลอดชีวิต 
 วิทยาศาสตรเปนการสืบเสาะหาความรู (Science as Inquiry) เนื่องจากมนุษยพัฒนาองคความรู
วิทยาศาสตร โดยใชการสืบเสาะหาความรูโดยการต้ังคําถามท่ีสงสัยอยากรูเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ แลวรวบรวม
ประจักษพยานดวยการสังเกต การคิด การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูล แลวสรางเปนแนวคิดหลัก กฎหรือทฤษฎี เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น ดังนั้นการสืบเสาะหาความรูจึง
ถูกนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูและมีความเขาใจแนวคิดหลักทาง
วิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) จากการศึกษา
เอกสารพบวาการเรียนรูและเขาใจแบบจําลองเปนหัวใจสําคัญอีกอยางหนึ่งของการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซึ่งจะ
เห็นไดจากการนําแบบจําลองมาใชในการเรียนวิทยาศาสตรแทบทุกสาขาวิชา (ภรทิพย สุภัทรชัยวงศ และคณะ, 
2558) และเปนทักษะหนึ่งของทักษะการสืบเสาะหาความรู ( Inquiry skills) ที่นักเรียนจําเปนตองไดรับการ
พัฒนา เนื่องจากเปนทักษะท่ีมีความสําคัญและจําเปนในการสํารวจตรวจสอบโลกธรรมชาติ) ซึ่งหากนักเรียน
สามารถสรางแบบจําลองทางความคิดเก่ียวกับปรากฏการณหรือสิ่งที่สนใจตาง ๆ ขึ้นมาได และแสดงออกมาเปน
แบบจําลองแลวนําไปอธิบายในส่ิงที่สนใจนั้นได นักเรียนจะมีความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ ได ซึ่งจากงานวิจัยของ 
(Buckley et al.2004) พบวาการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (Model-based Learning) สามารถ
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พัฒนาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียนได และชวยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการสรางแบบจําลอง 
โดยเริ่มตนจากการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเพ่ือสรางแบบจําลองทางความคิด ซ่ึงเปนปรากฏการณที่
นักเรียนสนใจศึกษา จากนั้นนักเรียนแสดงออกแบบจําลองในลักษณะของคําพูด รูปภาพและสัญลักษณ ตอมา
นักเรียนทําการทดสอบและประเมินแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยการนําไปทดลองใชและประเมินดูวาแบบจําลองที่
นักเรียนสรางขึ้นมานั้นสามารถอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาไดหรือไม  ถาแบบจําลองถูกปฏิเสธนักเรียนจะตอง
กลับไปปรับปรุงหรือแกไขแบบจําลอง พรอมทั้งนําแบบจําลองไปสรางเพิ่มเติมหรือไปรวมกับแบบจําลองอ่ืนเพื่อ
ขยายแนวคิดใหกวางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดานการสอน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการสืบ
เสาะหาความรูที่ใชแบบจําลองเปนฐาน (model-based inquiry, MBI) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนได (Khan, 2007) ซ่ึงวิธีการสอนดังกลาวเปนการผสมผสานวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู
มาเปนหลักแลวใชแบบจําลองอธิบาย ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว 
นักเรียนยังสามารถนําองคความรูที่ไดจากการสืบเสาะหรือระหวางการสืบเสาะมาอธิบายไดโดยใชหลักฐาน คือ 
แบบจําลองซึ่งจะใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นดวย  
 จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมถึงสภาพปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในปจจุบันที่ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใชวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง บรรยากาศ ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียน ผูวิจัยหวังวานักเรียนจะสามารถเขาใจ และมีแนวคิดที่ถูกตอง
ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ ผานการสรางแบบจําลองที่มีความคิดสรางสรรค รวมถึงเปนแนวทาง
หนึ่งสําหรับครูผูสอนในการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการรูแบบสืบเสาะหา
ความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศและเนื้อหาอ่ืนๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 จังหวัดปตตานี ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานกับการสอน
แบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดปตตานี ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานกับการสอนแบบปกติ 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

- การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน 
- การจัดการเรียนรูแบบปกติโดยใชคูมือครู 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
- ความคิดสรางสรรค 
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วิธีการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย nonequivalent control group posttest only design  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร 
ปการศึกษา 2560 จังหวัดปตตานี  
กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบูดี จังหวัดปตตานี 
จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 26 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 26 คน ซึ่งทั้ง
สองกลุมไดมากจากการสุมแบบกลุม  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน จํานวน 5 แผน รวม
ทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ประกอบดวยเนื้อหา (1) องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ (2) สมบัติอากาศ (3) 
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ (4) การพยากรณอากาศ (5) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูจะเนนใหผูเรียนไดใชและสรางแบบจําลองขึ้นมาเพ่ืออธิบายความรูในเร่ืองนั้นๆ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ เปนแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ  

3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนขอสอบแบบอัตนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน  4 ขอ โดย
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจะวัดความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิด
ละเอียดลออ  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้  

1. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเนื้อหาเดียวกัน แต
ใชแผนการจัดการเรียนรูตางกัน โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐานกับกลุมทดลอง และใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับกลุมควบคุม  

2. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค โดย
ดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จากทั้ง
สองกลุมมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้  

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศท้ังกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูของท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม มาตรวจใหคะแนน  

2. หาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องบรรยากาศ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูของท้ังกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 
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3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ  จากการใช
แบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ที่ใชกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
ใชสถิติ t – test แบบ Independent Samples 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ ระหวางกลุมทดลองกับ

กลุมควบคุม 

กลุม N  S.D. t 

ทดลอง 26 18.04 3.28 2.21* 

ควบคุม 26 16.23 2.38  

* p<.05 
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช

แบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุมมีคาเฉลี่ย 18.04 คะแนน ( =18.04,SD.=3.28)และ 16.23 ( =16.23,SD.=2.38)ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียน เร่ือง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

กลุม N  S.D. t 

ทดลอง 26 10.58 2.64 2.19* 

ควบคุม 26 9.15 2.00  

* p<.05 
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช

แบบจําลองเปนฐานมีความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีคา เฉล่ีย 10.58 

คะแนน ( =10.58, SD.=2.64) และ 9.15 ( =9.15,SD.=2.00) ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวในขอที่ 1 ทั้งนี้เปนเพราะการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาใชรวมกับ
การใชแบบจําลองเปนฐานจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ
จนทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ สามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง มีความเขาใจที่ถูกตองมาก
ขึ้นและมีแบบจําลองชวยใหนักเรียนเขาใจอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น มีครูคอยทําหนาที่เปนผูที่คอยกระตุนให
นักเรียนไดคิด ไดซักถาม และคอยเสริมแรงใหเกิดตลอดเวลา เตรียมสภาพแวดลอมจัดลําดับเนื้อหาใหความ
ชวยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีทั้งหมด 5 
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ขั้นตอน ไดแก ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู ข้ันประเมิน 
ซึ่งในแตละข้ันตอนจะเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในทุกๆขั้นตอนและเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางแทจริง โดยเฉพาะในขั้นสํารวจและคนหา ขั้นนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวความคิดที่มี
อยูแลวมาจัดความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังจะเรียนใหเขาเปนหมวดหมู ถากิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดลอง การ
สํารวจ การสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังเทคนิคและความรูทางการปฏิบัติจะดําเนินไปดวยตัวของ
นักเรียนเอง โดยมีครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนํา หรือผูเริ่มตนในกรณีที่นักเรียนไมสามารถหาจุดเริ่มตนได  จึง
สงผลใหผูเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประพิศ ปทมัตย (2551) ได
ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีไดรับการ
สอนการสอนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่เนนการเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเนนการเรียนแบบรวมมือ พบวา
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของนิตยา ไพรสันต(2555) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ือง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรกับการสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2. ความคิดสรางสรรค  

จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน พบวาความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวในขอที่ 2 ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของวนิดา ชูแกว(2546) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองตะเภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับมยุรี จันทร (2557) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 
จังหวัดชุมพร ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตรกับ
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ พบวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตรสูงกวาของกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปน
ฐาน เร่ือง บรรยากาศ มีความคิดสรางสรรคสูงข้ึนกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกตินาจะมาจาก
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐานมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดสรางแบบจําลองตาม
ความเขาใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดมีอิสระในการคิดและสรางสรรคผลงานตามความเข าใจของนักเรียน 
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะทําแบบจําลองออกมาจากความคิดของกลุมนักเรียน สนใจซักถามปญหาหรือ
คําถามท่ีนักเรียนไมเขาใจ มีความอดทนในการทํางาน หากชิ้นงานของนักเรียนยังไมสําเร็จหรือยังไมเปนที่นา
พอใจนักเรียนก็จะพยายามทํางานจนสําเร็จและเปนที่นาพอใจ แบบจําลองที่สรางขึ้นมาของนักเรียนก็มีความ
แปลกใหม ผูเรียนไดพัฒนาความคิด เห็นภาพชัดเจนขึ้นและมีโอกาสไดสรางสรรคแบบจําลองจากจินตนาการ
ของตนเองและเพิ่มความเขาใจมากขึ้น จึงทําใหความคิดสรางสรรคของนักเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ Torrance ที่พบวาความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการในการรับรูปญหาแลวเกิดความ
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พยายามในการสรางแนวความคิดเพื่อขจัดปญหาตลอดจนสื่อความหมายใหกับผูอื่นไดรูและเขาใจ และความคิด
สรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน ฝกฝนและการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี รวมทั้งสอดคลองกับพิมพันธ เดชะ
คุปต(2544) กลาววา วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจะเปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักวิธีการคนหาความรู  
พัฒนาศักยภาพดานสติปญญาและเปนนักริเร่ิมสรางสรรคได  
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ผูบริหารควรสนับสนุนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน อุปกรณการทดลอง และอุปกรณที่ใชสําหรับ
ประดิษฐชิ้นงานใหพรอมและเพียงพอสําหรับนักเรียนในการทํากิจกรรม 
  2. ครูผูสอนควรทําความเขาถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแบบจําลองเปนฐาน ฝกฝน
ตกเองใหมีทักษะในการใชคําถามเพ่ือกระตุนนักเรียนใหเกิดความกระตือรนในการคิดและหาคําตอบ สราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาเรียน ไมตึงเครียดจนเกินไป และเสริมแรงนักเรียนในอยางเหมาะสม 
  3. กอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  ครูผูสอนควรกําหนดขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน
เก่ียวกับบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการทํางานกลุม และการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  
  4. ครูผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา เตรียมอุปกรณที่ใชในการ
สอนมาใหพอดีกับผูเรียน ปฏิบัติการสอนตามลําดับขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ในกิจกรรมท่ี
นักเรียนตองปฏิบัติครูควรติดตามดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง  
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ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอําเภอมวกเหล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
THE SATISFACTION OF THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE MUAKLEK 
DISTRICT UNDER SARABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 2 
 
ผูวิจัย      นิตยา  ภูจําปา 
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา    ดร.กฤษฎ์ิ  กิตติฐานัส  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ในอําเภอมวกเหล็ก จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครู ในโรงเรียนใน
อําเภอมวกเหล็ก จํานวน 181 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก 
แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาดัชนีความสอดคลอง 
การหาคาความเชื่อมั่น รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. ในภาพรวมความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก และเมื่อเรียงลําดับ จากมากไปนอย ไดแก การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และพึงพอใจ
นอยที่สุดไดแก การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ในภาพรวมการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใน
อําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การประกันคุณภาพภายใน 
      
Abstract 

The purpose of the research (1) to study the satisfaction of the internal quality 
assurance at Muaklek district. (2) to compare the satisfaction of the internal quality 
assurance at Muaklek district in according to sex, educational background and work 
experience, the sample are the teachers is 181 persons obtained by specific sampling. The 
research instrument was reliability is 0.97, the data of analyzed using by IOC, reliability, 
percentage, mean, standard deviation
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The research found that 
(1) the satisfaction of the internal quality assurance at Muaklek district under 

Saraburi primary school educational service area office 2. the analysis results reversal high 
in general all aspect of study they are put in order from high to low as development of
education standards, quality review, management and information management, and the 
least satisfaction is to maintain the quality assurance system for education.

(2) The comparison of the satisfaction of the internal quality assurance at Muaklek 
district under Saraburi primary school educational service area office 2 the analysis results 
reversal high as sex, educational background and work experience are different management 
significant at .05

Keyword : Satisfaction, Quality assurance
 

บทนํา  
  การที่ประเทศจะพัฒนากาวหนาไปไดรวดเร็ว และดีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลาประการ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยทางดานทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งเคร่ืองมือที่จะทําใหทรัพยากรมนุษยมี
คุณคา คือการศึกษา การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิง เนื่องจากการศึกษาที่มีคุณภาพ
จะทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ สงผลใหเปนคนรูจักคิดวิเคราะหรูจักแกปญหามีความคิด
ริเริ่มสรางสรรครูจักเรียนรูดวยตัวเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมีจริยธรรม
คุณธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาคนและกระบวนการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัยระบบประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อน เพ่ือสรางความมั่นใจวา
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรตองการ รวมทั้งความพึงพอใจของสังคมโดยรวม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 2-3)  
 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนภารกิจสําคัญที่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสรางความม่ันใจใหวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรกําหนดและท่ีสังคมตองการ ดังนั้น สถานศึกษา ชุมชน และสังคมตองรวมกันกําหนดเปาหมาย และจุดเนน
ที่ตองการพัฒนา กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังคมตองการ มีสวนรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางานของ
สถานศึกษา รวมคิดตัดสินใจ สนับสนุนสงเสริมและติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนรวม
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบดวย การพัฒนา
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน  
 โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ในปการศึกษา 2559 ไดดําเนินการบริหารงานตามโครงสรางการบริหารงาน 
4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหารทั่วไป ซ่ึงไดมี
การประกันคุณภาพภายในและประเมินตนเองเปนประจําทุกปการศึกษา ทําใหโรงเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ทั้งดานผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ขาดสื่อการเรียนการสอน มีปญหาการขาดเรียนอยางตอเนื่อง 
ปญหาความขาดแคลน ปญหาความรวมมือ ความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียน ปญหาผูปกครองมี รายไดนอย 
ปญหาการรายงานขอมูลตอสาธารณชน และคณะครูผูปกครองและชุมชนขาดความรู ความเขาใจในระบบประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น  
  การแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก คือ การนําแนวทางการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในมาดําเนินการอยางเปนระบบ ตามดวยกระบวนการดําเนินงาน PDCA ให
เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน เพื่อใหคณะครูและผูที่เก่ียวของมีสวนรวม รวมคิด รวมดําเนินงานในระบบประกัน
คุณภาพภายในในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพการศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดจัดทํารายงานการ
ดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก เพื่อรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู
ที่เก่ียวของ ทุกฝาย รวมถึงเพื่อใชในการประชาสัมพันธโรงเรียน มีความมุงหวังใหเปนที่ยอมรับของชุมชน หนวยงาน
ที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิจัยความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอ
มวกเหล็ก โดยจําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการทําการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ตาง ๆ แลวนํามา
สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอ
มวกเหล็ก ตามรูปแบบของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 6-7) โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
มี ดังนี้ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามรายละเอียดใน
การศึกษา ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

1. เพศ  
2. วุฒิการศึกษา  
3. ประสบการณทาํงาน 

ความพึงพอใจ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ทั้ง 8 ดาน คือ 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํป 
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ครู ในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 รวมท้ังสิ้น 330 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครู ในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตาราง Krejcie& Morgan (1970 : 607-608) ไดขนาด
ของตัวอยาง จํานวน 181 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนแบบ
ประมาณคา 5 ระดับ  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มา
คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.97  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) การหาคาความเชื่อมั่น รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ได
สรุปผลการศึกษาดังนี้  
 1. ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานภาพรวม 8 ดาน พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอ
การศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยการศึกษา
ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก จากมากไปนอยไดแก การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และ
พึงพอใจนอยที่สุดไดแก การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ดําเนินการรวบรวม จัดทํา นําเสนอ และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
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  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การ
ประชุมชี้แจง เพื่อทําความเขาใจ เกี่ยวกับ รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาตัวบงชี้ 
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ รายป 
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด ไดแก การดําเนินงานตามวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค เวลา และขอตกลงที่ได
กําหนดไว  
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดาน คาเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด ไดแก การจัดประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจในการประเมินตนเองใหกับครูทุกคน 
  มีความคิดเห็นตอความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
ไดแก การกําหนดกรอบการประเมิน ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก 
การกําหนดกลยุทธ / แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป  
  ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก ดานการผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
ไดแก การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
  2.1 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี
การแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตางกัน 
   2.2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดานภาพรวม พบวา การศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี แตกตางจากสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.3 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก จําแนก
ตามประสบการณ พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดานภาพรวม พบวา 
ประสบการณ 10-20 ป และ 20 ป ขึ้นไป แตกตางกับ นอยกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานภาพรวม 8 ดาน พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอ
การศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก อยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดแก การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และพึงพอใจนอยที่สุดไดแก การผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีสําคัญที่จะชวยทําใหการจัด
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ แลวดําเนินการจัดการศึกษาใหสามารถสรางความมั่นใจวาผูเรียนจะมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวโดยมีแนวทางการดําเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะ
นําไปสูการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสังคมมั่นใจวาผูเรียนทุกคน มีความรู 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานอยางแทจริง สอดคลองกับผลการวิจัยของ เหมวรรณ แตง
ออน (2550 : บทคัดยอ) ท่ีวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดานทั้ง 9 ดาน 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ดานการเตรียมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และดานการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
    2.1 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก จําแนกตามเพศ พบวา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ เพศชายมีความ
ตองการชื่อเสียงและการยอมรับจากคนในสังคมสูงมากกวาเพศหญิง จึงมีความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน สอดคลองกับเอกชัย ปานัน (2551 : บทคัดยอ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูและความคาดหวังของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม พบวา การเปรียบ เทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู และ ความคาดหวังที่
แสดงออกในดานมุงงาน และ มุงสัมพันธ ในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวาความ
คาดหวังเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงแหงมีสูงกวาภาวะผูนําตามการรับรูของครูในอําเภอ
เวียงแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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    2.2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนในอําเภอมวกเหล็ก 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี แตกตางจากสูงกวาปริญญาตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คือการสรางระบบการประเมินตนเอง ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตองครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย ของมาตรฐานคุณภาพผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
เปนรายคนเปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับ ศุภาพิชญ ชวยรักษา (2557 : บทคัดยอ) เรื่อง
การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานดงเสียว สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบวา สภาพและปญหาของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบานดงเสียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สภาพของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานดงเสียว พบวา มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษาแตมี
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในไมชัดเจน จึงทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในไ ม
สอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในปญหาของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบาน 
ดงเสียว พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะความรู ความเขาใจในการตําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน เร่ืองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทําใหการดําเนินงานคุณภาพภายในโรงเรียนบานดงเสียวไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานดงเสียว ไดแก 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การนิเทศภายใน 
    2.3 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก 
จําแนกตามประสบการณ พบวา ประสบการณ 10-20 ป และ 20 ป ขึ้นไป แตกตางกับ นอยกวา 10 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณมากกวา20 ป ขึ้นไป ซ่ึงยอมมีประสบการณและมุมมองท่ีกวางกวา สอดคลองกับ กษมน มังคละคีรี  
(2557 : บทคัดยอ) เร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่  11 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําครูเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี  11 
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 6 องคประกอบยอย คือ องคประกอบหลักที่ 1 บุคคลแหงการเปลี่ยนแปลงมี 2 
องคประกอบยอย คือ การเปนผูนํา และการเปนบุคคลแหงการเรียนรู องคประกอบหลักที่  2 การพัฒนาตนเองและ
เพื่อนรวมงานมี 2 องคประกอบยอยคือ การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม องคประกอบหลักที่  3 ความเปนมือ
อาชีพ มี 2 องคประกอบยอย ไดแก ตระหนักรูและเชาใจบทบาทหนาที่ และสงเสริมบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีดี  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็ก การปฏิบัติ
นอยที่สุด คือ การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญต อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการเตรียมความพรอมและการดํารงรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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 2.2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอําเภอมวกเหล็กการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานการจัดบริหารการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการวิจัยปญหาที่สงผลตอความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน กับ
สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่อง การถายทอดทาง

พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร 2 หองเรียน จํานวนทั้งหมด 57 คน โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 33 คน โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดความเขาใจมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม 2 ระดับประกอบดวยแบบวัดปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือกและการเขียนแสดงเหตุผลประกอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz 
(2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ คารอยละ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความ
เขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน เร่ือง การถายทอดทางพันธุกรรม มากท่ีสุด คือ การขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน 
กฎแหงการแยก และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : มโนมติที่คลาดเคล่ือน/การถายทอดทางพันธุกรรม 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study misconception about Heredity 
Concept of Mattayom- suksa 5 students. The population were Mattayomsuksa 5 students 
studying science 57 students at Khampoem- pittaya School in Secondary Educational 
The subjects were selected using cluster random sampling technique, and they comprised 
33 students who learned in the academic year 2017 at Khampoempittaya School in 
Secondary Educational Service Area Office 23. The research instruments were a two tier 
test on direct current. The student responses to each two-tier test item were classified 
following criteria used by Costu, Ayas & Niaz (2012). The data were analyzed using 
frequency and percentage. The Mattayomsuksa 5 students' misconception of heredity 
were as follows: the most heredity have incomplete dominance & codominance, law of 
segregation and law of independent assortment, respectively. 

Key Word (s) : Misconception/Heredity
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บทนํา 
วิชาชีววิทยาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงสําหรับสังคมโลกปจจุบันและอนาคต 

เพราะชีววิทยาเก่ียวของกับคน ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปน
ประโยชนในการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยดีขึ้นกวาที่เปนอยู ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา มุงเนนการใชกระบวนการสังเกต การสํารวจ
ตรวจสอบ การทดสอบ แลวนําผลที่ไดมาจัดระบบเปนหลักการ แนวคิด และทฤษฎี การเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา จึงมุงเนนใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองมากที่สุด เพื่อใหไดทั้งกระบวนการและความรู (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546:1) เน้ือหาพันธุกรรมมโนทัศนหลักและสําคัญ เนื่องจาก
ลักษณะทางพันธุกรรมเปนลักษณะของส่ิงมีชีวิตแตละชนิด ซ่ึงมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนหนึ่ง
ไปยังรุนตอๆ ไปได (สสวท., 2554: 25) 

จากการศึกษางานวิจัยศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เร่ือง การถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนและ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร เชน Bernard Longden (1982: 135-139) พบวา ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนบางคนมีความสัมพันธกับมโนมติที่ใชในพันธุศาสตร และการเชื่อมโยงการสอนของครูในเรื่องการแยก
การจัดการเรียนการสอนระหวางการนําเสนอไมโอซิสกับการนําเสนอพันธุศาสตร ทําใหผูเรียนไมตระหนักถึง
ความสัมพันธในมโนมติพื้นฐานของการแบงเซลลแบบไมโอซิส และพันธุศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Toiman (Toiman, 1982 อางถึงใน ประมวล วิโย, 2551: 21) ไดทําการศึกษา ความยุงยากในการแกปญหา
ทางพันธุศาสตร พบวา การสอนทางพันธุศาสตร นักเรียนประสบปญหาในการเชื่อมโยงแอลลลีลกับโครโมโซม
และพฤติกรรมของโครโมโซม การแยกตัวและการรวมกลุมอยางอิสระ การแยกตัวของแอลลีลที่คลาดเคล่ือนใน
การเขียนลงในตารางพันเนตต และการถายทอดทางพันธุกรรมของระบบหมูเลือด ABO ในมนุษย  

การเรียนรูเรื่องพันธุศาสตรสวนใหญเก่ียวของกับสิ่งที่เรามองไมเห็นและจับตองไมได นักเรียนหลายคน
จึงมองวาพันธุศาสตรเปนเนื้อหาท่ีซับซอนและยากตอการทําความเขาใจ นอกจากนี้นักเรียนอาจเกิดความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับพันธุศาสตร (misconception) ได ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องพันธุ
ศาสตร วิวัฒนาการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ งานวิจัยทางการศึกษาไดสรุปความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
เก่ียวกับพันธุศาสตรของนักเรียนที่พบไดบอยในชั้นเรียน (นันทยา อัครอารีย, 2557) ซ่ึงมโนมติที่คลาดเคล่ือนจะ
สงผลตอการสรางคําอธิบาย การแกปญหา และการสรางขอมูลใหมบนพื้นฐานการใชเหตุผลที่ไมถูกตอง มโนมติ
ที่คลาดเคล่ือนมีนานมากเทาใด จะคงทนและยากตอการเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากขึ้นเทานั้น (Britannica White 
Paper Series, 2013 อางถึงใน วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2557: 3) ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษามโนมติของ
นักเรียนมากวาสามทศวรรษของ Clement (Clement, 1982 อางถึงใน วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2557: 4) 
พบวา มโนมติที่คลาดเคลื่อนฝงลึกและอยูในโครงสรางปญญา (Cognitive structure) ของนักเรียนแมจะเปน
ระยะหลังการสอน หรือแสดงออกหลังจากท่ีนักเรียนเรียนรูมโนมติที่สอนไปแลว และจากการศึกษาของ Cakir 
(Cakir, 2008 อางถึงใน วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2557: 4) พบวา นักเรียนยึดติดความเชื่อที่ไมถูกตองอยาง
เหนียวแนน เน่ืองจากนักเรียนใชเวลาและพลังงานการสรางทฤษฎีไรประสบการณ (naive theories) ของตนเอง 
จึงมีความยึดติดทางอารมณและทางปญญากับมโนมติเหลานั้น ซ่ึงเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คือ สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูมโนมติอยางมีความหมาย เนื่องจากมโนมติที่คลาดเคลื่อนมีความคงทน 
การเปลี่ยนมโมมติที่คลาดเคลื่อนไมใชการเพ่ิมขอมูลใหมเขาไปในจิตใจของผูเรียน แตจะตองนําขอมูลใหมไป
ปฏิสัมพันธกับความรูเดิม สงเสริมใหขอมูลใหมแทนท่ีความรูเดิม การแทนที่ความรูที่คลาด เคล่ือนดวยความรู
วิทยาศาสตรเปนเปาหมายของการเปล่ียนมโนมติ โดยกลยุทธการเปลี่ยนมโนมติ (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2559: 
1)  
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จากสภาพที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเขาใจมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมี
มโนมติทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร และเพื่อใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
การวิเคราะห สังเคราะหแกปญหา สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณของตนเอง ตลอดจนสามารถนําไปปรับใช
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เร่ือง การถายทอดทางพันธุกรรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 ที่เรียนแผนวิทยา- ศาสตร-

คณิตศาสตร จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 57 คน โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปการศึกษา 2560 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนแผนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 33 คน โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบวัดมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม แบบ 2 ระดับที่ผูวิจัย
สรางข้ึน โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 
จํานวน 15 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.30-0.70 มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.67 มีคาความเชื่อมั่น 0.920 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 
 

แบบวัดมโนมติ 

การถายทอดทางพันธุกรรม 

การวิเคราะหมโนมต ิ มโนมติคลาดเคล่ือน 

การถายทอดทางพันธุกรรม 

แบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก 

เกณฑของ Costu, 

Ayas & Niaz., (2012) 

เหตุผลของการเลือก 
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ตารางที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจัดทําแบบวัดมโนมติ เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรม 

มโนมติหลัก มโนมติยอย ขอที่ 

การศึกษาพันธุ
ศาสตรของเมนเดล 

1) การผสมพันธุถั่วลันเตารุนพอแมหรือรุน P พันธุแทที่มีตนพอ
ลักษณะเดนและตนแมลักษณะดอย หรือตนแมลักษณะเดนและ
ตนพอลักษณะดอย  
2) รุนลูกหรือรุน F1 ลักษณะเดนทั้งหมด  
3) รุนลูกหรือรุน F2 ลักษณะเดน : ลักษณะดอย เทากับ 3 : 1 

1-2 

กฎของความนาจะ
เปน 

กฎของความนาจะเปน (probability) มี 2 ขอ คือ  
 1) กฎการคูณ  
 2) กฎการบวก  

3-4 

กฎแหงการแยก 
ยีนที่อยูเปนคูจะแยกออกจากกันในระหวางการสรางเซลล
สืบพันธุโดยเซลลสืบพันธุ แตละเซลลจะไดรับเพียงแอลลีลใด
แอลลีลหนึ่ง 

5-7 

กฎแหงการ
รวมกลุมอยางอิสระ 

1) ยีนที่อยูเปนคูกัน เม่ือแยกออกจากกันแลวจะจัดกลุมอยาง
อิสระกับยีนอ่ืนซ่ึงแยกออกจากคูเชนกันเพื่อเขาไปยังเซลล
สืบพันธุ 
2) จํานวนชนิดของเซลลสืบพันธุจะขึ้นอยูกับลักษณะที่ศึกษาซ่ึง
มีความสัมพันธุกันเปน 2n , n คือ ลักษณะท่ีศึกษาวาเปน
ลักษณะ สองลักษณะ สามลักษณะ หรือกี่ลักษณะก็ได และตอง
เปนลักษณะของเฮเทอโรไซกัสทุกลักษณะ 

8-9 

การผสมเพื่อ
ทดสอบ 

1) การนําสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเดนไปผสมพันธุกับสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะดอย ถารุนลูกมีลักษณะเดนทั้งหมดแสดงวาสิ่งมีชีวิตนั้น
เปนฮอมอไซกัส  
2) ถารุนลูกมีลักษณะเดน : ลักษณะดอยเทากับ 1 : 1 แสดงวา
สิ่งมีชีวิตนั้นเปนเฮเทอโรไซกัส 

10 

การขมไมสมบูรณ
และการขมรวมกัน 

1) การขมไมสมบูรณ : การท่ีแอลลีลหนึ่งไมสามารถขมแอลลีลห
นึ่งไดอยางสมบูรณ ทําใหฟโนไทปอยูระหวางฟโนไทปของรุนพอ
แมที่เปนฮอมอไซกัส 
2) การขมรวมกัน : การท่ีแอลลีลทั้งสองแอลลีลแสดงลักษณะ
เดนไดเทาๆ กัน 

11-14 

มัลติเปลแอลลลี ยีนที่มีมากวา 2 แอลลีลใน 1 โลคัส 15 
รวม 15 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

ทดสอบความเขาใจมโนมติการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2 
ระดับ (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 15 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู 
โดยใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
แบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการ

เขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งการหาคุณภาพเครื่องโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ผูวิจัยออก
ขอสอบวัดมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม จํานวน 25 ขอ และหาคา IOC คา p และคา r จากนั้นคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 15 ขอ ซ่ึงผูวิจัยและผูชวยวิจัย ไดแยกกันวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
จากแบบวัดมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม ใหคะแนนตามเกณฑ Costu, Ayas & Niaz (2012) ในกรณีที่มี
ความเห็นไมตรงกันใหอภิปรายและลงความเห็นให ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 กรอบการใหคะแนนมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม ใชเกณฑที่ปรับมาจากงานวิจัยของ 

Costu, Ayas & Niaz (2012) 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล  คะแนน 

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

แตไมผิด 
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 

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

ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No Response)  NR 0 
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.1 สถิติพื้นฐาน 
  5.1.1 คาความถี ่และคารอยละ (Percentage) 
 5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

5.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวัดมโนมติ เร่ือง การ
ถายทอดทางพันธุกรรม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เพื่อ
ตรวจสอบการใชคําถามกับวัตถุประสงคใหมีความสอดคลองกัน (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553: 151) ดังนี้ 
    โดยใชสูตรการคํานวณ IOC = ∑R 
         N 
    IOC คือ เปนคาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
   ∑R คือ เปนผลรวมของความคิดเห็นของของผูเชี่ยวชาญ 
    N  คือ เปนจํานวนของผูเชี่ยวชาญ   

5.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การถายทอดทาง
พันธุกรรม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใช
โปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) 

5.2.3 ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดมโนมติ เร่ือง การถายทอดทางพันธุกรรม 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) 
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5.2.4 ตรวจสอบหาคาความเช่ือมั่น (rtt) ของแบบบวัดมโนมติ เร่ือง การถายทอดทาง
พันธุกรรม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) โดยใช
โปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) 

5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะหความเขาใจมโนมติและแปลผลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz, (2012) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โดยการจัด

กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความเขาใจมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการจัด

กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 
มโนมติหลัก ขอ SU PU SM NU NR 

การศึกษาพันธุศาสตร 
ของเมนเดล 

ขอที่ 1 
0 22 1 10 0 

(0.00) (66.67) (3.03) (30.30) (0.00) 

ขอที่ 2 
1 18 1 13 0 

(3.03) (54.55) (3.03) (39.39) (0.00) 

กฎของความนาจะเปน 
 
 

ขอที่ 3 
1 14 0 18 0 

(3.03) (42.42) (0.00) (54.55) (0.00) 

ขอที่ 4 
3 13 6 11 0 

(9.09) (39.40) (18.18) (33.33) (0.00) 

กฎแหงการแยก 

ขอที่ 5 
2 17 2 12 0 

(6.06) (51.52) (6.06) (36.36) (0.00) 

ขอที่ 6 
2 8 6 17 0 

(6.06) (24.24) (18.82) (51.52) (0.00) 

ขอที่ 7 
1 16 3 13 0 

(3.03) (48.48) (9.09) (39.39) (0.00) 

กฎแหงการรวมกลุมอยาง
อิสระ 

ขอที่ 8 
0 7 2 24 0 

(0.00) (21.20) (6.06) (72.70) (0.00) 

ขอที่ 9 
10 16 5 2 0 

(30.30) (54.55) (12.12) (3.03) (0.00) 

การผสมเพื่อทดสอบ ขอที่ 10 8 12 5 8 0 
(24.24 (36.36) (15.15) (24.24) (0.00) 

การขมไมสมบูรณ 
และ 
การขมรวมกัน 

ขอที่ 11 
6 14 3 10 0 

(18.18) (42.42) (9.09) (30.30) (0.00) 

ขอที่ 12 
1 13 2 17 0 

(3.03) (39.39) (6.06) (51.52) (0.00) 

ขอที่ 13 
16 4 7 6 0 

(48.49) (12.12) (21.21) (18.18) (0.00) 

ขอที่ 14 5 13 6 9 0 
(15.15) (39.39) (18.18) (27.27) (0.00) 

มัลติเปลแอลลีล ขอที่ 15 
14 7 4 8 0 

(42.42) (21.21) (12.12) (24.24) (0.00) 
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 จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติการถายทอดทางพันธุกรรม รายขอตาม
เกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ยังมีความเขาใจบางสวน (PU) ไม
มีความเขาใจมโนมติ (NU) และมีความเขาใจมโนมติแบบคลาดเคลื่อน (SM) ซึ่งมีความเขาใจมโนมติการถายทาง
พันธุกรรมกระจายทุกระดับ SU PU SM และ NU โดยภาพรวมจะอยูในระดับ PU 

เมื่อพิจารณาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจโนมติการถายทอดทางพันธุกรรมที่
คลาดเคลื่อนมากที่สุด ดังตัวอยางในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5  

มโนมติท่ีถูกตอง มโนมติคลาดเคลื่อน 
จํานวน

คน 
รอยละของนักเรียนท่ีมีมโน

มติคลาดเคลื่อน 

การศึกษาพันธุศาสตรของเมนเดล 
1) การผสมพันธุถ่ัวลันเตารุนพอแมหรือรุน P พันธุแทที่มีตน
พอลักษณะเดนและตนแมลักษณะดอย หรือตนแมลักษณะ
เดนและตนพอลักษณะดอย  
2) รุนลูกหรือรุน F1 ลักษณะเดนทั้งหมด  
3) รุนลูกหรือรุน F2 ลักษณะเดน : ลักษณะดอย เทากับ 3 : 1 

 
- จํานวนตนแตกตางกันเล็กนอย (1) 

 
1 

 
50.00 

 
- อัตราสวนไมแนนอน (2) 
 
 

 
1 

 
50.00 

กฎของความนาจะเปน 
1.กฎของความนาจะเปน (probability) มี 2 ขอ  
 คือ  
 1) กฎการคูณ  
 2) กฎการบวก 
2. อัตราสวน HH : HT : TT เทากับ 1 : 2 : 1  

 
- การขมไมสมบูรณ (ขอ 4) 
 

 
2 
 

 
33.33 

 
- ลักษณะเดนควบคุมลักษณะดอย (4) 

 
4 
 

 
66.67 

กฎแหงการแยก 
ยีนที่อยูเปนคูจะแยกออกจากกันในระหวางการสรางเซลล
สืบพันธุโดยเซลลสืบพันธุ แตละเซลลจะไดรับเพียงแอลลีลใด
แอลลีลหนึ่ง 
 
 

- อัตราสวนใกลเคียงกับลักษณะจ็โนไทป(5) 
- ตนสูงมียีนที่อยูดวยกันสองลักษณะ คือ T, t มีพันธุ
แทและพันธุทางไมแยกออกจากกัน (ขอ 6) 

 
1 
3 

 
9.09 
27.27 

- ตนสูงพันธุแทจะมีนอย (7) 4 36.36 

- ยีน f ควบคุมลักษณะดอย จึงทําให 
ลักษณะดอยจึงมีนอย (7) 

3 27.27 

กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ 
1) ยีนที่อยูเปนคูกัน เมื่อแยกออกจากกันแลวจะจัดกลุมอยาง
อิสระกับยีนอื่นซึ่งแยกออกจากคูเชนกันเพื่อเขาไปยังเซลล
สืบพันธุ 
2) จํานวนชนิดของเซลลสืบพันธุจะข้ึนอยูกับลักษณะที่ศึกษา
ซึ่งมีความสัมพันธุกันเปน 2

n
 , n คือ ลักษณะที่ศึกษาวาเปน

ลักษณะ สองลักษณะ สามลักษณะ หรือกี่ลักษณะก็ได และ
ตองเปนลักษณะของเฮเทอโรไซกัสทุกลักษณะ 

- อัตราการเกิดของตนสูงมีมาก 50% โดยตนสูงเปน
ยีนเดน ตนเต้ียเปนยีนดอยจึงมีอัตราการเกิดตนสูงที่
มากข้ึน (ขอ 8) 

 
 
1 

 
 

16.67 

- สีมวงเปนลักษณะเดน (8) 1 16.67 

- เชลลสืบพันธุ AaBbCcDd แบงได 32 แบบ (ขอ 9) 1 16.67 

- การผสมพันธุทีละสองลักษณะ (9) 3 50.00 

การผสมเพื่อทดสอบ 
1) การนําสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเดนไปผสมพันธุกับสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะดอย ถารุนลูกมีลักษณะเดนทั้งหมดแสดงวาสิ่งมีชีวิต
นั้นเปนฮอมอไซกัส  
2) ถารุนลูกมีลักษณะเดน : ลักษณะดอยเทากับ  
1 : 1 แสดงวาสิ่งมีชีวิตนั้นเปนเฮเทอโรไซกัส 

- การเขาคูที่เหมือนกันทําใหเกิดข้ึน  
(ขอ 10) 

2 40.00 

- ฝกสีมวงเปนพันธุแท สวนฝกสีมวงและฝกสี
เ ขียวเปนพัน ธุทาง เพราะเดนขมดอย โดย
สมบูรณ (ขอ 10) 

 
 
3 

 
 

60.00 

การขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน 
1) การขมไมสมบูรณ : การที่แอลลีลหนึ่งไมสามารถขมแอล
ลีลหนึ่งไดอยางสมบูรณ ทําใหฟโนไทปอยูระหวางฟโนไทปของ
รุนพอแมที่เปนฮอมอไซกัส 
2) การขมรวมกัน : การที่แอลลีลทั้งสองแอลลีลแสดงลักษณะ
เดนไดเทาๆ กัน 
 
 

 
- ยีนที่เขาคูที่ตางกันมี 2 คู (ขอ 11) 

 
3 

 
16.67 

- อัตราสวนฟโนไทป 2 : 1 (ขอ 12) 2 11.11 

- ไดจากแมครึ่งหนึ่ง (ขอ 13) 4 22.22 

- พอยีนเดน แมยีนดอย (ขอ13) 4 22.22 
- เปนการขมไมสมบูรณ ดังนั้นจึงมีลูกวัวสีโรน
เปน 2 เทาของสีอื่น (ขอ 14) 

 
5 

 
27.27 

มัลติเปลแอลลีล 
ยีนที่มีมากวา 2 แอลลีลใน 1 โลคัส 

- ลูกมีเลือดหมู O และ AB ดวย ดังนั้น พอและ
แมตางจะตองมีหมูเลือด A และ B ดวย (ขอ 15) 

 
4 

 
100.00 
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จากตารางนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน คือ การขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน กฎแหงการแยก 
และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ ตามลําดับ สรุปไดดังนี้ 

1. การขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน พบวานักเรียนมีโนมติคลาดเคล่ือน (SM) จํานวน 18 คน 
พบวาเปนเนื้อหาท่ียาก และนักเรียนเกิดความเขาใจคลาดเล่ือนในอัตราสวนฟโนไทปและจีโนไทป และนักเรียน
เกิดความสับสนระหวางการขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน  

2. กฎแหงการแยก พบวานักเรียนมีโนมติคลาดเคลื่อน (SM) จํานวน 11 คน พบวาเปนเนื้อหาที่ยาก 
และนักเรียนเกิดความเขาใจคลาดเล่ือนลักษณะของฟโนไทปและจีโนไทป ซึ่งมียีนเดนควบคุมยีนดอยอยาง
สมบูรณ ทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับลักษณะเดนพันธุแท ลักษณะเดนพันธุทาง และลักษณะ
ดอยพันธุแท  

3. กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ พบวานักเรียนมีโนมติคลาดเคล่ือน (SM) จํานวน 7 คน จํานวน 26 
คน พบวาเปนเนื้อหาที่ยาก และนักเรียนเกิดความเขาใจคลาดเล่ือนลักษณะของฟโนไทปและจีโนไทป  ใน
อัตราสวนฟโนไทปที่เกิดขึ้นในรุน F2 ทําใหนักเรียนไมสามารถระบุจํานวนของฟโนไทปได เนื่องจากนักเรียน
สับสนสัดสวนของกฎการคูณ ในระหวางการปฏิสนธิของถ่ัวลันเตา 
 

การอภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวามีมโนมติที่คลาดเคลื่อน เร่ือง การขมไมสมบูรณและการขมรวมกัน กฎแหงการแยก 
และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ มากท่ีสุด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Toiman (1982, อางถึง
ใน ประมวล วิโย, 2551: 21) พบวา นักเรียนมีความยุงยากในมโนมติ เร่ือง การสงผานแอลลีลจากบิดามารดามา
สูลูกหลาน ซ่ึงนักเรียนเกิดปญหาในการเชื่อมโยงแอลลีล กับโครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซม การแยกตัว
และการรวมกลุมอยางอิสระ การแยกตัวของแอลลีลที่คลาดเคลื่อนในการเขียนลงในตารางพันเนตต  

สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดมโนมติคลาดเคล่ือน คือ ดานตําราเรียนบางเลมเสนอความในบางเรื่องไม
ชัดเจน ดานการพัฒนาทางปญญาของนักเรียน ซึ่งการที่นักเรียนจะศึกษามโนมติบางเร่ืองใหเขาใจทั้งหมดจะตอง
อาศัยวุฒิภาวะ และการพัฒนาการทางดานสติปญญาในระดับหนึ่ง ดานภาษา ซ่ึงนักเรียนมักนําคําที่ใชในทาง
วิทยาศาสตรไปเทียบความหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน  และดานครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนบางคนมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อนในเร่ืองที่ตนเองท่ีสอนในเรื่องนั้นๆ (Osborne & Frey berg, 1985 อางถึงใน นิวัตน ศรีสวัสดิ์, 
2548) จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และอาจทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรู
ในลําดับตอไป ซึ่งการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีเปาหมายสําคัญที่สงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยน มโนมติ ตองมีการ
วินิจฉัยมโนมติที่มีของผูเรียนเพื่อนําไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยการนําเสนอส่ิงที่เปนปญหาหรือ 
สถานการณที่สรางความขัดแยงทางปญญา เปดโอกาสใหผูเรียนนํามโนมติที่มีมาตีแผอธิบาย และแกปญหาความ
ขัดแยง ดวยกระบวนการที่หลากหลาย มีการเสนอมโนมติใหมในลักษณะท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุนเคยของผูเรียน ใช
กลวิธีที่ชวยใหนักเรียนลดสถานะควาสําคัญของแนวคิดเดิม ความรูที่เปนปญหาและจัดสถานะสําหรับแนวคิด
ใหม สงเสริมการเปล่ียนแปลงนําไปสูการปรับโครงสรางมโนมติ โดยการสะทอนความคิดเห็น ผูเรียนรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเอง ยอมรับแนวคิดของคนอื่น และยอมเปลี่ยนแนวคิดของตนเองเมื่ อมีเหตุผลและหลักฐาน
สนับสนุน นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเอง ส่ิงสําคัญคือ ครูจะตองใหความสําคัญกับมโนมติที่มีของ
ผูเรียนซึ่งตรวจสอบไดดวยกระบวนการที่หลากหลาย (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2557: 17)  
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ขอเสนอแนะ 
ควรนําผลการศึกษาไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมเพื่อสราง

มโนมติที่ถูกตองผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือ
วิเคราะหมโนมติกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ พรรณี ช. เจนจิต (2528) กลาววา ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจต เปนทฤษฎีที่ศึกษาถึงกระบวนการคิดทางดานสติปญญาของเด็กจากแรกเกิดจนถึง
วัยรุน ซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีอิทธิพลตอความรูทางดานจิตวิทยาพัฒนาการอยางมาก โดยธรรมชาติแลวมนุษยมีการ
ปรับตัว ตองอาศัย 2 กระบวนการ คือ  

1. กระบวนการดูดซับ (assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดกอน  
2. กระบวนการปรับใหเหมาะ (accommodation) เปนความสามารถในการปรับความเขาใจเดิมใหเขา

กับประสบการณใหม หรือสิ่งแวดลอมใหม หรือเปนการเปลี่ยนความคิดเดิมใหสอดคลองกับส่ิงใหม  
จาก 2 กระบวนการดังกลาวทําใหเกิดกระบวนการ ดังตอไปนี้ 
ความสมดุล (equilibration) เปนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งใดก็ตามในครั้งแรก เด็กจะพยายามทํา

ความเขาใจประสบการณใหมดวยการใชความคิดเกาหรือประสบการณเดิม (กระบวนการดูดซับ) แตเมื่อปรากฏ
วาไมประสบความสําเร็จ เด็กจะตองเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับสิ่งตางๆ (กระบวนการปรับใหเหมาะ) จนกระทั่งใน
ที่สุดเด็กสามารถผสมผสานความคิดหรือประสบการณใหมนั้นใหกลมกลืนเขากันไดกับความคิดเกา สภาพการณ
เชนนี้กอใหเกิดความสมดุล (equilibration) ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถปรับแนวคิดเขากับสิ่งแวดลอมได แลวจะ
นําไปสู การปฏิบัติการ (operation) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เปนสภาพที่
แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางสมองท่ีคิดแกปญหาตางๆ ได ลักษณะสําคัญของการปฏิบัติการ คือ 
ความสามารถที่เด็กจะคิดยอนกลับได หมายถึง ความสามารถคิดกลับระหวางจุดสุดทายและจุดเร่ิมตนได 

ดังนั้น จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต สามารถนําไปพัฒนากิจกรรมการกิจกรรมการ
เรียนรูในการสรางมโนมติที่ถูกตองเพื่อวิเคราะหมโนมติกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อเปนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในลําดับตอไป 
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การศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีระดับการคิด
อยางมีวิจารณญาณและเพศแตกตางกัน 
 
A Study of mathematical problem of Mathayomsuksa 2 with different levels of 
critical thinking and gender 
 
ผูวิจัย    เบญญาภา  ราชพัฒน 
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.รามนร ี นนทภา 
   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 และ 2) ศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีระดับการคิดอยางมี
วิจารณญาณและเพศแตกตางกัน กลุมเปาหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนขามแกนนคร ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 25560 จํานวน 32 คน 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 68.75 ของนักเรียนทั้งหมด และ 2) นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีคะแนน
เฉลี่ยการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรสูงที่สุด 
 
คําสําคัญ : การคิดอยางมีวิจารณญาณ , การแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
Abstract 

The purposes of the research were 1) to Study of critical thinking level of 
Mathayomsuksa 2; 2) to Study of mathematical problem of Mathayomsuksa 2 with 
different levels of critical thinking and gender. The target group was 32 eighth grade 
student at Khamkaennakorn school, in the second semester of academic year 2017.

This research had its aims 1) Students with moderate critical thinking Have the 
most number 68.75% of all students. 2) Female students with high level of critical 
thinking. Average score for solving math problems is highest.  

Key Words : Critical thinking, Solving math problems
 

บทนํา 
การคิดเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับมนุษย มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนําไปใชให

เกิดประโยชนสูงสุดได แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการเปนมนุษยอยางสมบูรณที่มีลักษณะของการเปนคนเกง 
เปนคนดี และเปนคนที่มีความสุข การคิดที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะทําใหผูที่คิดจน
เปนนิสัย มีการทบทวนสิ่งที่คิด และมีการปรับปรุงคุณภาพการคิดอยูเสมอ ทําใหเปนคนท่ีมี ความสามารถใน
หลาย ๆ ดาน (ยุทธพงศ ทิพยชาติ 2558, น. 126-127) ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ประกอบดวย ความสามารถในการอางอิง(Inference) เปนความสามารถดานการตัดสินใจจําแนกความนาจะ
เปนของขอสรุป ความสามารถดานการระบุขอตกลง (Recognnition of Assumption) เปนการจําแนกวา
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ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ความสามารถดานการอุปนัย (Deduction) เปนการหาขอสรุปอยาง
สมเหตุสมผลจากขออางโดยใชหลักตรรกศาสตร ความสามารถดานการตีความ ( Interpretation) เปนการลง
ความเห็นและอธิบายความเปนไปไดของขอสรุป และความสามารถดานการประเมินขอโตแยง (Evaluation of 
Argument) เปนการตอบคําถามและอางเหตุผลไดอยางสมเหตุสมผล (Watson 1937, p. 35) การคิดอยางมี
วิจารณญาณยังมีความสัมพันธกับการแกปญหาอีกดวย เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ถือ
วาเปนพื้นฐานท่ีสาํคัญที่สดุของการคิดทั้งมวล เปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษย ซึ่งจะตองใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหาเปน
ทักษะท่ีเกี่ยวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตที่วุนวายสับสน ไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและแกปญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เครงเครียดไดอยางเขมแข็ง ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหาจึงมิใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจักการใชสมองหรือเปนทักษะที่มุงพัฒนา
สติปญญาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยมความรู ความเขาใจ
ในสภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย (โกวิท ฮุยเสนา 2559, น. 2) 

โรงเรียนขามแกนนคร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีนักเรียนประมาณ 1,645 คน            
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแตละระดับชั้นจะประกอบดวย
หองเรียนปกติจํานวน 7-9 หองเรียน จากการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญจะศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมุงเขาสูมหาวิทยาลัย จากสถิติของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญจะเขา
ศึกษาตอในคณะที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ (ฝายวิชาการ, 2560, น. 22) อันจะเปน
กําลังที่สําคัญของชาติตอไป ดังนั้นการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพศ และการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนกลุมนี้ จะชวยใหทราบวาผูเรียนมีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับใด การแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียนเปนอยางไร เพศกับการคิดอยางมีวิจารณญาณสงผลตอการแกปญหาของนักเรียนอยางไร 
และผลการวิจัยจะเปนขอสนเทศใหหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูที่สนใจไดตระหนักถึง
ความสําคัญของความเชื่อทางคณิตศาสตร เจตคติทางคณิตศาสตร และความสามารถทางคณิตศาสตร อีกทั้งเปน
การหาแนวทางในการเสริมสรางความเชื่อ เจตคติ และความสามารถทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนในการเรียนรู
คณิตศาสตรทุกระดับชั้น อันจะชวยใหนักเรียนมีศักยภาพในการวิเคราะหและการแกปญหามากข้ึน จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ขามแกนนคร ภาคเรียนที่ 2 ท่ีมีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศแตกตางกัน  เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาทางคณิตศาสตรตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 2. เพื่อศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีระดับการคิดอยางมี
วิจารณญาณและเพศแตกตางกัน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิจัย โดยจําแนกเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยใชแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ Ennis และ Millman และจัดระดับการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปน 3 ระดับ คือ การคิดระดับสูง การคิดระดับปานกลาง และการคิดระดับต่ํา ศึกษา
วิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรจากขอปลายภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เรื่องอัตราสวนและรอย
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ละ โดยจําแนกเพศและระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ตามระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหผลการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณจําแนกตามเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
 1.3 ขั้นตอนการวิเคราะหผลการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จําแนกตามระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศ 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบวัดของ Ennis และ 
Millman มีลักษณะเปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ผานการทดสอบหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น พบวาไดขอสอบที่
เขาเกณฑ จํานวน 30 ขอ มีคาความยากต้ังแต .34 ถึง .64 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 ถึง .65 และคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ .79 โดยมีคําถามวัดความสามารถ 4 ดาน ดังนี้  ดานที่  1 วัด
ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล และการสังเกต ดานที่ 2 วัดความสามารถในการ
อุปนัย ดานที่ 3 วัดความสามารถในการนิรนัย และดานที่ 4 วัดความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน 
 2.2 ขอสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง อัตรสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน 1 
ปการศึกษา 2560 มีลักษณะเปนแบบอัตนัย ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผานการ
ทดสอบหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น พบวาไดขอสอบที่เขาเกณฑ จํานวน 1 ขอ มี
คาความยาก 0.593 คาอํานาจจําแนก 0.812 และคาความเชื่อมั่นของขอสอบเทากับ .75 โดยเปนคําถาม
ครอบคลุมการแกปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 4 ขั้นตอนของ Polya คือ ขั้นที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันที่ 2 
ขั้นวางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา และข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบผล 
3. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนขามแกนนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 25560 จํานวน 32 คน 
4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 ขอมูลการวิเคราะหคะแนนของนักเรียนผูเปนกลุมเปาหมาย แบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนตามแบบ Ennis และ Millman ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณ จํานวนนักเรียน(คน) รอยละ 

สูง 5 15.625 
ปานกลาง 22 68.75 

ต่ํา 5 15.625 
จากตารางที่ 1 พบวา พบวานักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 15.625 นักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75 
และนักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.625 

 สรุปไดวา ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรียงลําดับ
จากสูงไปหาตํ่าไดดังนี้ นักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง  มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.625 
นักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75 และนักเรียนที่มี
การคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.625 

 
2. ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณจําแนกตามเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณจําแนกตามเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จําแนกตามเพศ 

เพศ 
ระดับการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 
จํานวนนักเรียน(คน) รอยละ 

ชาย 
สูง 

ปานกลาง 
2 
11 

6.25 
34.375 

 ต่ํา 3 9.375 

หญิง 
สูง 

ปานกลาง 
ต่ํา 

3 
11 
2 

9.375 
34.375 
6.25 

  
 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 6.25 นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.375 
นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิงที่มีการ
คิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.375 และนักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับตํ่า มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 
 สรุปไดวา ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณจําแนกตามเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําไดดังนี้ นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 6.25 นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
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34.375 นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิง
ที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.375 และนักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับตํ่า มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 

3. ผลการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 จําแนกตาม
ระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศ 

ผลการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จําแนกตามระดับ
การคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศ ดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 คะแนนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามระดับการคิด

อยางมีวิจารณญาณและเพศ 

เพศ 
ระดับการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด X  S.D. 

ชาย 
สูง 9 7 8 1.41 

ปานกลาง 8 2 5.18 1.83 
ต่ํา 5 1 2.67 2.08 

หญิง 
สูง 10 9 9.67 0.58 

ปานกลาง 9 2 5.55 2.07 
ต่ํา 5 2 3.5 2.12 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนชาย
ที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 9 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 7 คะแนน  
คา = 8, S.D.= 1.41 นักเรียนชายที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 8 
คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 5.18, S.D.= 1.83 นักเรียนชายที่มีระดับการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับต่ํา มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 5 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 1 คะแนน คา = 2.67, S.D.= 2.08 
นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 10 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 
9 คะแนน คา = 9.67, S.D.= 0.58 นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีคะแนน
สูงสุดอยูที่ 9 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 5.55, S.D.= 2.07 นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยาง
มีวิจารณญาณระดับต่ํา มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 5 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 3.5, S.D.= 2.12 
 สรุปไดวา ผลการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จําแนก
ตามระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ นักเรียนชายที่มีระดับการคิด
อยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 9 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 7 คะแนน คา = 8, S.D.= 
1.41 นักเรียนชายท่ีมีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 8 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 5.18, S.D.= 1.83 นักเรียนชายที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา 
มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 5 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 1 คะแนน คา = 2.67, S.D.= 2.08 นักเรียนหญิงที่มี
ระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 10 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 9 คะแนน คา 
= 9.67, S.D.= 0.58 นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 9 
คะแนน และคะแนนต่ําสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 5.55, S.D.= 2.07 นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับตํ่า มีคะแนนสูงสุดอยูที่ 5 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 2 คะแนน คา = 3.5, S.D.= 2.12 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีระดับ
การคิดอยางมีวิจารณญาณและเพศแตกตางกัน ผลการวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณจําแนกตามเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
พบวา นักเรียนชายที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 นักเรียนชายท่ีมี
การคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.375 นักเรียนชายที่มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณระดับตํ่า มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ระดับสูง มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.375 นักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับปานกลาง มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.375 และนักเรียนหญิงที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับต่ํา มีจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 6.25 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Rasiman, M (2011, p.11) ไดทําการวิจัยเรื่องการปรับระดับ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของเพศที่แตกตางกัน ผลจาก
งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวานักเรียนหญิงมีระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมากวานักเรียนชาย  การ
ปรับระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาคณิตศาสตร 
โดยเฉพาะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของอรพิณ พัฒนผล (2551, น.2) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรคเขต 1 พบวา นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล การระบุสมมติฐาน และการ
สรุปอางอิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนเพศหญิงมีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล การระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง สูงกวา
นักเรียนเพศชาย 
 2. ผลการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีระดับการคิด
อยางมีวิจารณญาณและเพศแตกตางกัน พบวา นักเรียนหญิงที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับสูง มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Miller (1992, p.2) ไดศึกษาวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และเชาวนปญญาที่มีตอการคิดแกปญหา พบวา เชาวนปญญาและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธกับการคิดแกปญหาอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาเชาว
ปญญาและการคิดอยางมีวิจารณญาณมีผลตอการคิดแกปญหา และสอดคลองกับงานวิจัยของ Rasiman, M 
(2011, p.11) ไดทําการวิจัยเร่ืองการปรับระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของเพศท่ีแตกตางกัน พบวา การปรับระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาคณิตศาสตร โดยเฉพาะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรควรจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหา เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนตัวเสริมสรางการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร 
 1.2 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ครูควรมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
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 1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณในแตละระดับเพื่อชวยในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
2. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในระดับตางๆ 
 2.2 ควรมีการศึกษาการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการ
เรียนคณิตศาสตร เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน วัดราชสิงขร 
สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
THE GUARDIAN’S SATISFACTION ON EARLY CHILDRENHOOD 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF WATRACHSINGKORN SCHOOL 
BANGKHOLAEM BANGKOK METROPOLIS 
 
ผูวิจัย  ปรวรรณ  เล่ือมสุทธิ 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษฎ์ิ  กิตติฐานัส 
 ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
เพศ และอายุ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดราชสิงขรสํานักงานเขต
บางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 180 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่ มอร
แกน ไดจํานวน 123 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.950 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช
สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( �  = 4.65) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการใหขาวสาร
ขอมูล ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช
สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน พบวาไม
แตกตางกัน จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 พิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการใหขาวสารขอมูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ผูปกครอง และ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
Abstract 

This research aims to study and compare the guardian’s satisfaction on early 

childhood educational administration of Watrachsingkorn School Bangkholaem 
Bangkok. Classified by gender and age. The populations used in this research are 180 
guardians’ Watrachsingkorn School. To determine the size of Sample group according to 
the schedule’s Krejcie and Morgan, 123 people. The instrument used for collection the 
data is a questionnaire which according to the evaluation scale has five levels of 
reliability at 0.957. The statistics used to analyze data were Frequency, Percentage, 
Mean, Standard deviation and T-test.
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The result found that: 
1. The study guardian’s satisfaction on early childhood educational administration 

of Watrachsingkorn School Bangkholaem Bangkok. Overall, the highest level at 
(X=4.65) when consider each aspect, all aspects are in the highest level. The sort of mean 
from high level to low level are the providing information,building and 
environment,teaching and learning activities and student services.

2. Compare The guardian’s satisfaction on early childhood educational 

administration of Watrachsingkorn School Bangkholaem Bangkok, which difference 
gender. Overall, found that there wasn’t difference. Classified by age, in overall found 

that significantly wasn’t different at level .05. Considering for each point found that the 

providing information significantly different at level .05.

Keywords : Satisfaction,Guardian and Early Childhood Educational Administration
 

บทนํา 
การจัดการศึกษาจัดวาเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนการพัฒนา

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การทําใหบุคคลในชาติมีคุณภาพ มีศักยภาพ เพื่อเปนกําลัง
อันสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้นตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 (2545 : 5) มาตราท่ี 6 กลาววาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ สรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมในสังคมการเรียนรูจะเปนปจจัย เก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
และการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อันเปน
จุดมุงหมายของการศึกษา ที่กลาวไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งสอดคลองกับ 
ภรณี คุรุรัตนะ ไดกลาวไววา เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคคล เพราะท้ังรางกาย จิตใจสมอง 
และนิสัยของบุคคล จะสรางและหลอหลอมไดดี ในเด็กวัยนี้ เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะท่ีแตกตาง
ไปจากวัยอื่นๆ หากผูที่เกี่ยวของสามารถสรางแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติที่ดีใหแกเด็กปฐมวัยได เด็ก
ปฐมวัยก็จะสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงควรมี  ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย เพื่อจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมี
พัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกตองอันจะเปนประโยชนทั้งตอเด็กเอง สังคม และ ประเทศชาติตอไป 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในมาตรา 89 (21) การจัดการ
ศึกษา โดยจัดการศึกษาหลายระดับสําหรับเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง  50 เขต มีสํานัก
การศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 435 
โรงเรียน มีภารกิจหลักเพื่อรองรับเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ ซึ่งจากภารกิจ ดังกลาวมา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ไดพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตลอดมา โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาที่กาวหนาทันยุค
ทันสมัย ทันนวัตกรรมในหลายๆดาน ท้ังดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน ที่มีผลกระทบตอประชากรในกรุงเทพมหานครโดยตรง จึงกําหนดนโยบายในสังกัด โดย
ระยะแรกกําหนดนโยบายเรียนรูคูรอยย้ิม (Smile School ) ท่ีเนนการเรียนรูอยางมีความสุข เปนคนดี คนเกง
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วิชาการ จนกระทั่งปจจุบันไดกําหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพ (Smart School) เปนกรอบในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2549 : 1-2 )  

โรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียน ขนาดใหญ จัด
การศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งการจัดตั้งโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนในพื้นที่บริการและบริเวณใกลเคียง พรอมทั้งเปนการลดภาระคาใชจายในการ
เรียน เพราะโรงเรียนเปนโรงเรียนเรียนฟรี ตามนโยบายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดราชสิงขร
ไดจัดบริการตางๆใหแกนักเรียน เชน การจัดบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การจัดบริการดานความ
ปลอดภัย มีครูเวร และพ่ีเลี้ยง คอยรับ – สงเด็กทุกวัน และมีการทําประกันอุบัติเหตุใหนักเรียนทุกคน จัดบริการ
ดานสุขอนามัยและการจัดบริการดานการใหขาวสารขอมูลโรงเรียน ซึ่งมีการจัด ใหมีการสงขาวสารขอมูล โดย
เนนการสรางความเขาใจอันดี ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง โดยจัดทําจุลสารสงใหผูปกครอง ใหทราบถึง
พัฒนาการตางๆ ของนักเรียนและกิจกรรมท่ี หลากหลาย ใหกับผูปกครองไดรับทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ
ใหกับชุมชนใหรับทราบขอมูลทาง โรงเรียน เนื่องจากพื้นฐานของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาเรียนนั้นมีความ
แตกตางกัน ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวอาจทําใหผูปกครองแตละกลุมมีความตองการและใหความสนใจตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน การใหบริการของโรงเรียนในแตละดานแตกตางกัน ความหลากหลายและความตองการ
ของผูปกครองใน การจัดการศึกษามีเพิ่มข้ึนและแตกตางกันออกไปอีก 

จากเหตุผลและขอความขางตนของวิจัยจึงทําใหผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนของโรงเรียน วัดราชสิงขร 
สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสนใจท่ีจะทราบถึงระดับความ พึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขต บางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อทราบวาผูปกครองท่ีมี ความแตกตางกันในดานเพศ อายุ มีความพึงพอใจตอ
การศึกษาปฐมวัยในแตละดาน และความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช
สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพ 
มหานคร ใหดียิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนวัดราช

สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัด

ราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และอายุ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช

สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2546 : 34 - 36) โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอ
แหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2560 จํานวน 180 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 
2560 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตาราง Krejcie& Morgan (1970 : 607-608) ไดขนาดของ
ตัวอยาง จํานวน 123 คน  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงาน เขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานการจัดบริการนักเรียน 3) ดานการให
ขาวสารขอมูล 4) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง ผูบริหารโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงาน
เขตบางคอมแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการ เก็บรวบรวมขอมูล 

3.2 ผูวิจัยขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน วัดราชสิงขร ใหกับผูปกครอง
จํานวน 123 คน 

3.3 ผูวิจัยนัดวันเวลาในการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร กับผูปกครองคืนโดยใหนํามาสงที่ครูประจําชั้นของ แตละหอง  
4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 
Windows ดังนี้  

ตอนที่ 1 วิเคราะหคารอยละ ของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร 

สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
2. อายุ 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร 

สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
2. ดานการจัดการบริการนักเรียน 
3. ดานการใหขาวสารขอมูล 
4. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร 
โดยใชคาสถิติทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One -Way ANOVA) หาก 
พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

 

ผล/สรุปการวิจัย 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน วัดราชสิงขร สํานักงาน

เขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
ที่สุด และเม่ือพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร จากมากไปนอยไดแก ดานการใหขาวสารขอมูล ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม ดานการจัดการเรียนการสอนและพึงพอใจนอยที่สุดไดแก ดานการจัดบริการนักเรียน  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร 
สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงาน
เขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สําหรับดานการให
ขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช

สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร 

สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานภาพรวม พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมี
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จากมากไป
นอยไดแก ดานการใหขาวสารขอมูล ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานการจัดการเรียนการสอน และ
พึงพอใจนอยที่สุดไดแก ดานการจัดบริการนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
มีความพึงพอใจตอผูบริหารและครูที่มีการแนะนําการใหขอมูลตางๆใหผูปกครองรับทราบขาวสารขอมูลอยูเสมอ 
หากครูและผูปกครองมีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดียอมสงผลใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม ในการ
ดูแลและสรางชีวิตเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ทั้งสองฝายมีการส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเด็กระหวางกันได
อยางครบถวนในรายละเอียด ครูสามารถทราบอุปนิสัย ความชอบไมชอบของเด็กจากการที่ผูปกครองเลาใหฟง 
ทําใหครูสามารถจัดหาวิธีการเรียนการสอนที่ตรงกับเด็กในแตละคนไดอยางเฉพาะเจาะจงลงไป ไมตองเสียเวลา
ลองผิดลองถูก ครูสามารถใหขอมูลที่จําเปนบางประการที่เกี่ยวของกับโรงเรียนแกผูปกครองควร เชน ขอมูล
พื้นฐานท่ัวไปของโรงเรียน ไมวาจะเปนจํานวนครูตอนักเรียน ปรัชญาแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน 
วิธีการติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน วิธีการวัดผลการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ กิจกรรมชมรมตาง ๆ 
ฯลฯ รูจักครูประจําชั้น ครูที่สอนเด็กในรายวิชาตางๆ พรอมเบอรโทรที่สามารถติดตอไดในครูแตละคนยาม
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ฉุกเฉินหรือเมื่อตองการขอคําปรึกษาในเรื่องตางๆ เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จากผลการวิจัยของ 
พระประดิษฐ สุทฺธิญาโณ (วิเศษวงษา) (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองท่ี
มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอัมพวันศึกษา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดานคาใชจาย ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตามสมมติฐานที่ตั้งไวพบวา 1) ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยไมแตกตางกัน 2) ผูปกครองที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไมแตกตางกัน 3) ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยไมแตกตางกัน และ 5) ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยไมแตกตางกัน  

1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ครูใชสื่ออุปกรณที่
สงเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย และ ครูมีการวัดและประเมินผลเหมาะสมแกเด็ก
นักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดราชสิงขร เนนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ปบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ 6 พัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพภายใต
บริบทสังคม - วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เด็กสามารถ
เรียนรูจากการเลนที่เปนประสบการณตรงท่ีเกิดขึ้นจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  จึงจําเปนที่ตองสราง
บรรยากาศและจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพความตองการของเด็ก  เพื่อสงผลใหบรรลุ
จุดหมายในการพัฒนาเด็กและสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคา
ตอตนเองและสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556 : บทคัดยอ) ความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนาทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแตละดานพบวา ผูปกครองที่มีความคิดเห็นตอการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกขอ
เรียงจากมากไป หานอยไดดังนี้การจัดการเรียนการสอน การบริการนักเรียน การใหขาวสารขอมูลอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอมตามลําดับ 

1.2 ดานการจัดบริการนักเรียน ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก จัดครูเวรหนา
ประตูคอยรับ–สงนักเรียนทุกวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวาการจัดครูเวร
ประจําประตูและจุดที่สําคัญภายในโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในชวงเวลาที่อยูภายในโรงเรียน 
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไมคาดคิดไมเลือกคน ไมเลือกเวลา และสถานที่ ซึ่งอาจนํามาสูความสูญเสียและ
เสียหายทั้งรางกายและชีวิตที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานที่อยูในความปกครองของทานซึ่งเปนเยาวชนและเปน
อนาคตของชาติครูมีหนาที่หลักคือการสอนหนังสือ จึงไมมีเวลามากพอที่จะมาดูแลเด็กไดตลอดเวลา หากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นกับเด็กขณะอยูในเวลาการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน ผูที่จะตองรับผิดชอบก็คือครูและ
ผูบริหารสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ หารนอก (2554 : 114) ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การบริการนักเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ท้ังนี้ภารกิจหลักที่โรงเรียนตองใหความสําคัญเปน
อยางยิ่งเพื่อใหนักเรียนไดรับความสะดวกสบายทุกดาน นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการมาเรียนหนังสือ ไดรับการ
พัฒนาครบทั้ง 4 ดาน รูสึกปลอดภัย มีสุขภาพรางกาย ที่แข็งแรง รักการออกกําลังกาย อาหารและน้ําดื่มสะอาด 
นักเรียนไดรับคุณคาทางโภชนาการ นักเรียนเปนผูที่มีสุขนิสัยดีมีการตรวจสอบความสะอาดของรางกาย การวัด
สายตา การวัดสวนสูง และการตรวจสุขภาพฟนอยางสม่ําเสมอ สภาพเคร่ืองเลนสนามปลอดภัย จัดบริการพิเศษ
ในดานความสะดวกสบายแกเด็กและผูปกครอง คณะครูดูแลเอาใจใสนักเรียนในทุกสถานที่ภายในโรงเรียน และ
มีการประกันอุบัติเหตุตลอดเวลา 

1.3 ดานการใหขาวสารขอมูล ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก จัดทํารายงาน
ประจําปของโรงเรียนใหผูปกครองรับทราบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองที่ตอบแบบสอบถาม ไดมีโอกาสเขา
มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไดรับฟงคําชี้แจงตางๆ และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและยังไดเห็นผลงาน
ของนักเรียน ไมวาจะเปนผลงานดานวิชาการ ดานการกลาแสดงออก ทําใหผูปกครองสามารถรับรูขาวสารขอมูล
ไดโดยตรงเพราะผูปกครองเห็นและไดยินผานการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนโดยมีตัวของนักเรียนเองเปน
ประชาสัมพันธอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ รุงเรือง (2550 : บทคัดยอ) การพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวาแนวทางการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ท่ีพัฒนาตรงความ
ตองการมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก ขั้นการเตรียมการประชาสัมพันธ 
ประกอบดวย จัดประชุมเพื่อใหครูกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธแตงตั้ง
คณะกรรมการสํารวจขอมูลการประชาสัมพันธ ขั้นการวางแผนประชาสัมพันธ ประกอบดวยการตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธการกําหนดนโยบายจุดมุงหมาย ขอบขายการจัดระบบการจัดเก็บขอมูล
ในการวางแผนโครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการประชาสัมพันธขั้น
การดําเนินการประชาสัมพันธ ประกอบดวย การปฏิบัติตามโครงการการจัดกิจกรรมตามแผนการผลิตส่ือ พัฒนา
บุคลากรและผูรับผิดชอบ และ สรางเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธขั้นการติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ ประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคเกณฑในการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน การ
ประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ขั้นการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธใหเหมาะสม และมี
คุณภาพ ประกอบดวย นําผลการประเมินมาหาสาเหตุและ แนวทางการปรับปรุงการแกไขใหเหมาะสม และ
รายงานผลการการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

1.4 ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขต บางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การปรับภูมิ
ทัศนและการพัฒนาสุนทรีภาพโดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดราชสิงขรเปนโรงเรียนขนาด
ใหญ ดานอาคารเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนจึงไมขาดแคลน บรรยากาศภายในหองเรียนจัดตกแตงให
เหมาะสมกับการเรียน สภาพแวดลอมรอบๆเปนชุมชน บริเวณโรงเรียนก็สะอาดและปลอดภัย เหมาะแกการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร สุทธิกลม (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และ ความปลอดภัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียน
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นารายณวิทยา มีทัศนะคติเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปายชื่อโรงเรียนเขียนดวยอักษร
มองเห็นชัดเจน อานงาย อยูในสภาพเรียบรอย คงทนถาวร โตะ เกาอี้สะอาดมั่นคง แข็งแรง มีขนาดพอเหมาะ
กับขนาดรางกายและวัยของนักเรียนและมีจํานวนเพียงพอ อาคารเรียนคงทนแข็งแรง ปลอดภัยในหองเรียนมี
โตะเกาอี้ และอุปกรณประจําหองเรียนอยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราช
สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร  

  2.1 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
จัดบริการนักเรียน ดานการใหขาวสารขอมูล และดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองตางมีความคาดหวังที่จะใหบุตรหลานของตน
ไดรับการดูแลเอาใจใสใหศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมที่ดีไดรับความเมตตากรุณาจากบุคลากรผูทําการ
สอน ใหเด็กมีพัฒนาการแบบองครวมท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เปนไปตามวัย
อยางเต็มศักยภาพ ภายใตการบริหารจัดการดานหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือของครู และผูปกครอง ในการจัดการศึกษาท่ีดีใหกับเด็ก ดังนั้น ความคาดหวังตอการจัดการศึกษา
ของผูปกครองจะเปนสวนสําคัญ ที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นางศศิรดา วัจนะรัตน (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูปกครองมีความคาดหวังระดับมากท่ีสุด ดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเปนอันดับที่
หนึ่งรองลงมามีความคาดหวังระดับมาก ดานบุคลากรดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนดานกิจการนักเรียน 
ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการ
ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการจัดการเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05  

  2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน วัดราช
สิงขร สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน และดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม ไมแตกตางกัน และดานการใหขาวสารขอมูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อาจเปนเพราะวาผูปกครองมีจุดมุงหมายในการเลือกสถานศึกษาท่ี จัดการศึกษาของบุตรหลานไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความปรารถนาหรือการตั้งเปาหมายเดียวกันวาเมื่อลูกเขาเรียนในโรงเรียนแลวลูกจะตองมีคุณสมบัติ
และความสามารถตางๆตามท่ีตองการเชน สามารถอาน คัด เขียน คํานวณทางคณิตศาสตรไดเปนตน ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงใหการศึกษาควบคูกับการใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหมี
พัฒนาการแบบองครวมทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา เปนไปตามวัยอยางเต็มศักยภาพ 
ภายใตการบริหารจัดการดานหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก ซ่ึงตองอาศัยความร วมมือของครู
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยนี้ผูปกครองเด็กปฐมวัยถือเปนบุคคล
สําคัญที่สุดในการรวมมือกับครูและโรงเรียน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
ในระดับปฐมวัยดังนั้น ความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะพัฒนาการการเรียนรูและความคาดหวังของผูปกครอง
ถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหการจัดการศึกษาในวันนี้ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึง
สอดคลอง กับงานวิจัยของ วิวรรณ สารกิจปรีชา (2554 : บทคัดยอ) การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม
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การเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกุกไก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ทางานสวนตัว มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี กับระดับสูงกวาปริญญาตรี มีการรับบริการทางวิชาการดานความรู
ในการพัฒนานักเรียน และความรูทั่วไปอยูในระดับมาก พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กดาน
การติดตอสื่อสาร ดานการเรียนรูที่บาน ดานการตัดสินใจ มีการสงเสริมการเรียนรูอยูในระดับมาก สําหรับการมี
สวนรวมกับชุมชน มีการสงเสริมการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาสาสมัคร มีการสงเสริมการเรียนรู 
อยูในระดับนอย ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูปกครองดานการรับบริการทางวิชาการใน 2 ดาน ไดแก 
ความรูในการพัฒนานักเรียน และความรูทั่วไป มีความสัมพันธตอการมีสานรวมของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ .01 สวนอาชีพและระดับการศึกษาของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครอง การศึกษาตัวแปร พบวา การรับบริการทางวิชาการ ดานความรูในการพัฒนานักเรียน สามารถ
บอกพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดรอยละ 17 เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.5 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากดานการจัดการเรียนการสอน ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ครูมีการวางแผนการจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสมและตรงตามหลักสูตร ดังนั้น ครูควรมีการวางแผนท่ีเหมาะสมและตรงตามเปาหมายมากข้ึน 
ใชวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย ใชสื่อที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดความสนใจและพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

2. เนื่องจากดานการจัดบริการนักเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ จัดใหผูปกครองเซ็นชื่อทุกครั้งเวลา
รับเด็กกลับบาน ดังนั้น ควรปรับโดยการใหครูประจําชั้นหรือครูพี่เลี้ยง ตรวจสอบบุคคลที่จะเขามารับนักเรียน
ดวยตนเอง เพื่อความปลอดภัยและปองกันการเซ็นชื่อแทนจากบุคคลแปลกหนาท่ีมารับนักเรียน 

3. เนื่องจากดานการใหขอมูลขาวสาร ขอที่มีคาเฉล่ียนอยสุดคือ จัดสงสมุดบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนระหวางครูกับผูปกครองนักเรียนแตละภาคเรียนใหผูปกครองรับทราบ ดังนั้น ควรมีกําหนดการสงสมุด
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามวันเวลา เพื่อที่จะสงตอใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบ 

4. เน่ืองจากดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ จัดใหมีที่นั่งพักสําหรับผู
มาติดตอกับทางโรงเรียนเพียงพอ ดังนั้น ควรจัดสรรที่นั่งพักสําหรับผูปกครองหรือผูที่มาติดตอทางโรงเรียนใหมี
เพิ่มมากขึ้นในแตละจุดภายในโรงเรียน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 
คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบวัดความเขาใจมโนมติแรง
และการเคลื่อนที่ 2 ระดับคือ ระดับที่ 1 เปนปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนแบบใหเหตุผลจากคําตอบใน
ระดับที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ 
คารอยละ   
 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือนเร่ืองแรงและการเคลื่อนที่คือ การใช
คําศัพทเกี่ยวกับการเคล่ือนที่ โดยใชคําศัพทสลับกัน การเคล่ือนที่ในกรณีที่มีความเรงคือความเร็วตองเพิ่มขึ้น
เทานั้นหรือความเร็วจะตองลดลงเทานั้น การแกวงชิงชาเพียงครั้งเดียวโดยที่ไมมีใครน่ังอยูชิงชาจะชาลงและหยุด
นิ่งเพราะไมมีแรงโนมถวงของโลกมากระทํา แรงที่กระทําตอแตละวัตถุจะมีขนาดไมเทากันโดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะออกแรงกระทํามากกวาวัตถุที่มีมวลนอย การออกแบบพ้ืนรองเทาหรือยางรถยนตใหมีลวดลายมีวัตถุประสงค
เพื่อลดแรงเสียดทานทําใหวัตถุเคล่ือนที่ไดยาก 
 การกระจัดคือเสนทางการเคลื่อนที่ทั้งหมด ระยะทางคือเสนทางสองเทาของการกระจัด มาตรวัด
ความเร็วบนหนาปดรถยนตหมายถึงความเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วเฉล่ีย และความเร็วขณะใดขณะหนึ่งของรถยนต  
การเคลื่อนที่ของวัตถุในกรณีที่ความเร็วลดลงไมมีความเรง ความเร็วคงท่ีคือวัตถุไมมีการเคล่ือนที่ เมื่อคนขับรถ
ขับรถออกไปอยางรวดเร็วคนที่ยืนบนรถจะเซไปดานหนาเพราะเคลื่อนท่ีไปตามการเคล่ือนท่ีของรถยนต เมื่อวัตถุ
สองวัตถุที่มีมวลตางกันสัมผัสกัน แรงกระทําตอแตละวัตถุจะมีขนาดไมเทากันโดยวัตถุที่มีมวลมากจะออกแรง
กระทํามากกวาวัตถุที่มีมวลนอย  

 
คําสําคัญ : มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ 
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Abstract 
 The purposes of this research was to surveying of conceptual understanding on 
Force and Motion of High School. Eighty secondary students' 1 classroom is a amount 35 
of peoples at Prachaksilapakarn School in Secondary Educational Service Area Office 20 
in the second semester of academic year 2017 were selected using cluster random 
sampling technique. The research instruments were a two tier test on Force and Motion. 
The student responses to each two-tier test item were classified following criteria used by 
Costu, Ayas & Niaz (2011). The data were analyzed using frequency and percentage. 
The secondary students' alternative conceptual understandings of Force and Motion were 
as follows: Using alternate of vocabulary motion. Motion in the case of acceleration, the 
speed must increase only, or the speed must be reduced only. Swing only once, no one 
sitting in the swing will slow down and stop, because no gravity of the world to act.
When two objects of different mass are tangent the force acting on each object is 
unequal. Massive objects exert more force than objects with less mass. The design of 
shoes or tires is designed to reduce friction, making the object difficult to move.

Key Words : Conceptual Understanding on Force and Motion 
 

บทนํา 
มโนมติเปนการนําขอมูลที่มีความสัมพันธกันมาประกอบเขาดวยกัน โดยใชความคิดอยางมีเหตุผล      

มีการใชจินตนาการอยางรอบคอบ เสมือนการเชื่อมโยงเอาขอเท็จจริง หลักการ และทฤษฎีมาสรางเปน
ความหมายที่ทําใหบุคคลมีความเขาใจมากข้ึน (พันธ ทองชุมนุม, 2547: 198) การท่ีบุคคลมีมโนมติที่ถูกตองจะ
ทําใหสามารถนํามโนมตินั้นไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆได คนเราพยายามสรางมโนมติของสิ่งตางๆและ
เหตุการณตางๆอยูเสมอเพราะเปนการสรุปลักษณะเฉพาะของตางๆในรูปของมโมติ (สุวิทย มูลคําและอรทัย มูล
คํา, 2545:10) มโนมตินี้มีความสําคัญตอการเรียนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรที่เปนสังคมแหงการ
เรียนรู ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค 
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สวนมโนมติที่คาดเคลื่อนเปนมโนมติที่แตกตางไปจากแนวคิดที่
ไดรับการยอมรับและความมุงหมายของวิทยาศาสตร (Peterson and Treagust ,1989: 301) ถามีความเขาใจ
มโนมติที่คลาดเคลื่อนจะทําใหการแปลความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดเพี้ยนไปจากแนวคิดเดิม ทําใหการ
เชื่อมโยงประสบการณใหมๆชาลงหือไมเกิดผลเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเรื่องใหม มโนมติแรงและการเคล่ือนที่
เปนมโนมติที่สําคัญในวิชาวิทยาศาสตรที่ผูเรียนตองทําความเขาใจ เพราะมโนมติแรงและการเคล่ือนที่นี้ อยูใน
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ตามคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2558) นอกจากนี้ยังเปนความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนกลศาสตร และการทําความเขาใจ
ปรากฏการณทางฟสิกสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (ขจรศักดิ ์บัวระพันธและเพ็ญจันทร ซิงห, 2550) 
 จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร ปการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนเทากับ 31.95 โดยคาเฉลี่ยระดับประเทศเทากับ 32.54 ปการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
เทากับ 32.59 คาเฉลี่ยระดับประเทศเทากับ 33.40 และปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทากับ 
29.55 คาเฉล่ียระดับประเทศเทากับ 31.62 ซ่ึงจะเห็นไดวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
คาเฉล่ียของโรงเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความเขาใจมโนมติ
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คาดเคล่ือนจํานวนมาก เชน นักเรียนมีความ
เขาใจวา ความโนมถวงไมมีจริง เพราะวัตถุตกลงสูพื้นโลกดวยธรรมชาติของมันเอง หรือน้ําหนักของวัตถุจะเพิ่มขึ้น
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ขณะวัตถุตกลงสูพื้นโลก ในขณะท่ีความโนมถวงคงที่เสมอ (Halloum & Hestenes, 1985) พบวานักเรียนมีความ
เขาใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใชศัพทตางๆ เพื่ออธิบายแรงและการเคล่ือนที่ของวัตถุ โดยไมสามารถจําแนก
ความแตกตางระหวางคําศัพทไดทําใหใชคําศัพทสลับกันหรือใชในความหมายเดียวกัน ถาวัตถุเคลื่อนที่แสดงวา
ตองมีแรงมากระทําตอวัตถุ หรือถาวัตถุไมเคลื่อนที่แสดงวาไมมีแรงมากระทําตอวัตถุ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธและ
เพ็ญจันทร ซิงห ,2550) ซ่ึงความเขาใจมโนมติที่คาดเคลื่อนเหลานี้สงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อนําผลการสํารวจไปพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมมโนมติวิทยาศาสตรตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนประจักษศิลปาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ปการศึกษา 2560 ท่ี
เรียนวิชาวิทยาศาสตร 8 หองเรียน จํานวนท้ังหมด 240 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ 2 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยระดับ
ที่ 1 เปนปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนแบบใหเหตุผลจากคําตอบในระดับที่ 1  ในระดับที่ 1 จํานวน 10 
ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.33-0.70 มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.33-0.52 มีคาความเชื่อมั่น 0.608 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมเลือก
หองเปนการสุมแบบกลุม ไดหองเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 35 คน   
 3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ ซึ่งเปนแบบทดสอบตัวเลือก 2 ลําดับขั้น  
(Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากแบบวัดมโนมติทําเปน 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปน
แบบใหเหตุผลจากคําตอบในระดับที่ 1 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติ
แรงและการเคล่ือนที่ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑที่ไดจัดทํา
ขึ้นซึ่งมีเกณฑ Costu, Ayas & Niaz, (2012) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่  โดยใชเกณฑของ            
Costu, Ayas & Niaz (2012) 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 การแปลผล คะแนน 

� � มีความเขาใจวิทยาศาสตร (Sound Understanding: SU) 3 

� � มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding: PU) 2 

� 
ไมตอบ/ไมตรง

แตไมผิด 
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding: PU) 2 

� � มีความเขาใจคาดเคลื่อน (Specific Misconception: SM) 1 

� ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding: NU) 0 

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

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประจักษ
ศิลปาคาร จํานวนนักเรียน 35 คน โดยการจัดกลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอที ่
ความถ่ีและรอยละของความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนท่ี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
SU PU SM NU NR 

1 
11 

(31.43) 
21 

(60.00) 
2 

(5.71) 
1 

(2.86) 
0 

(0.00) 

2 
3 

(8.57) 
8 

(22.86) 
2 

(2.90) 
22 

(62.86) 
0 

(0.00) 

3 
13 

(37.14) 
12 

(34.29) 
5 

(14.29) 
5 

(14.29) 
0 

(0.00) 

4 
0 

(0.00) 
18 

(51.43) 
11 

(31.43) 
6 

(17.14) 
0 

(0.00) 

5 
0 

(0.00) 
27 

(77.14) 
5 

(14.29) 
3 

(8.57) 
0 

(0.00) 

6 
9 

(25.71) 
23 

(65.71) 
0 

(0.00) 
3 

(8.57) 
0 

(0.00) 

7 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
35 

(100.00) 
0 

(0.00) 

8 
0 

(0.00) 
11 

(31.43) 
0 

(0.00) 
24 

(68.57) 
0 

(0.00) 

9 
8 

(22.86) 
9 

(25.71) 
0 

(0.00) 
18 

(51.43) 
0 

(0.00) 

10 
5 

(14.29) 
25 

(36.23) 
0 

(0.00) 
13 

(37.14) 
0 

(0.00) 
รอยละเฉลี่ย 14.00 41.71 7.14 37.14 0.00 
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ รายขอตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร จํานวน
นักเรียน 35 คน สวนใหญมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่อยูในระดับของมีความเขาใจบางสวน (PU) 
รอยละ 41.71 รองลงมาคือ ไมมีความเขาใจ (NU) รอยละ 37.14 มีความเขาใจ (SU) รอยละ 14.00 และมีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนที่ (SM) รอยละ 7.14  

การวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในระดับของมีความเขาใจบางสวน (PU), มี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนที่ (SM) และคือ ไมมีความเขาใจ (NU) มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนท่ี (ขอ 1-3)  

ขอ 1 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 60 มีความเขาใจบางสวนเก่ียวกับขนาดของระยะทางและการกระจัด โดย

ใหคําตอบถูกตองแตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุนคําตอบได และนักเรียนรอยละ 5.17 มีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนวาขนาดของระยะทางคือสองเทาของการกระจัด  

ขอ 2 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 62.86 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําศัพทความเร็วเฉลี่ย, อัตราเร็ว

เฉลี่ย, ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง จึงทําใหใชคําศัพทสลับกันหรือใชในความหมาย
เดียวกัน 

ขอ 3 
- นักเรียนรอยละ 34.29 มีความเขาใจบางสวนเกี่ยวกับการเคล่ือนที่ที่ไมเกิดความเรงวาในกรณีที่

ความเร็วคงที่จะไมเกิดความเรง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลเพ่ือสนับสนุนคําตอบได นักเรียนรอยละ 
14.29 มีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาการเคลื่อนที่ในกรณีที่มีความเรงคือ ความเร็วตองเพ่ิมข้ึนเทานั้นหรือ
ความเร็วจะตองลดลงเทานั้น ซึ่งการเคล่ือนที่ที่ไมเกิดความเรงคือไมมีการเปล่ียนแปลงความเร็ว 
2. กฎการเคล่ือนที่ของนิวตันขอที่ 1 (ขอ 4-5)  

ขอ 4 
-นักเรียนสวนใหญรอยละ 51.43 มีความเขาใจบางสวนเกี่ยวกับผลของการแกวงชิงชา 1 ครั้ง โดยที่

ไมมีใครน่ังอยู โดยนักเรียนใหคําตอบถูกตองวาชิงชาแกวงชาลงและหยุดนิ่ง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผล
เพื่อสนับสนุนคําตอบได นักเรียนรอยละ 31.43 มีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาการที่ชิงชาแกวงชาลงและหยุดนิ่ง
เพราะไมมีการแกวงอยางตอเนื่อง, ไมมีน้ําหนักที่กระทําบนชิงชาหรือไมมีแรงโนมถวงของโลกกระทําตอชิงชา ซึ่ง
การที่ชิงชาแกวงชาลงและหยุดนิ่งเพราะหลังจากแกวงชิงชามีเพียงแรงตานอากาศที่ตานการแกวงของชิงชา
ตลอดเวลา ทําใหชิงชาแกวงชาลงและหยุดนิ่ง 

ขอ 5   
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 77.14 มีความเขาใจบางสวนในประเด็นที่วา เม่ือคนขับรถขับรถออกไป

อยางรวดเร็ว คนที่ยืนบนรถจะเซไปดานหนา แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุนคําตอบได ซึ่ง
การที่คนเซไปดานหลังเพราะคนท่ียืนอยูบนรถพยายามรักษาสภาพการหยุดนิ่งไว 
3. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอที่ 2 (ขอ 6)  

ขอ 6 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 65.71 มีความเขาใจบางสวนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเขาใจวา

เดิมวัตถุกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ว u มีทิศไปทางขวา เมื่อออกแรงผลักวัตถุในทิศทางเดียวกัน วัตถุจะเคลื่อนที่
ไปทางขวา แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุนคําตอบได ซึ่งเมื่อออกแรงกระทําตอวัตถุในทิศทาง
เดียวกับการเคล่ือนที่ของวัตถุจะทําใหวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น 
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4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอที่ 3 (ขอ 7-8)  
ขอ 7 
- นักเรียนทั้งหมดรอยละ 100 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับแรงที่เทาของ A สัมผัสกับเขาของ B วามีขนาด

เทากับแรงที่เขาของ B สัมผัสกับเทาของ A เพราะเม่ือวัตถุหนึ่งออกแรงกระทํากับอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่สองก็จะออก
แรงกระทํากลับไปยังวัตถุแรก โดยที่แรงกระทํากลับนี้จะมีขนาดเทากันแตมีทิศตรงกันขามกับแรงแรก หรือเรียกวา
เกิดแรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งนักเรียนเขาใจวา A มีมวลมากกวา B ดังนั้นแรงที่ A กระทําตอ B จึงมากกวา 

ขอ 8 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 68.57 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา โดยนักเรียนมี

ความเขาใจวาการเปด-ปดประตูเกิดทั้งแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แตนักเรียนไมไดอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุน
คําตอบ ซึ่งสถานการณที่เกิดทั้งแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาคือการเปด-ปดโทรทัศน เพราะเมื่อใชนิ้วออกแรงกด
ปุมโทรทัศน ปุมโทรทัศนก็จะออกแรงกระทํากลับมายังนิ้ว โดยแรงที่กระทํากลับมีขนาดเทากันแตมีทิศทาง
ตรงกันขามกับแรงของนิ้ว 

5. แรงเสียดทาน (ขอ 9-10)  
ขอ 9 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 51.43 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบพ้ืนรองเทาและยางรถยนต

ใหมีลวดลายตางๆ โดยนักเรียนมีความเขาใจวาลวดลายที่อยูบนพื้นรองเทาและยางรถยนตจะทําใหเกิดการลด
แรงเสียดทาน ซ่ึงลวดลายที่อยูบนพ้ืนรองเทาและยางรถยนตนั้นมีไวเพื่อยึดเกาะถนน ทําใหสามารถควบคุมทิศ
ทางการเคลื่อนที่ไดโดยไมเกิดการลื่นไถลหรือมีไวเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน 

ขอ 10 
- นักเรียนสวนใหญรอยละ 36.23 มีความเขาใจบางสวน เกี่ยวกับยางหุมตีนบันไดเหล็ก โดยมีความ

เขาใจวายางหุมตีนบันไดเหล็กมีไวเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานใหเลื่อนยาก แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนคําตอบได นักเรียนรอยละ 37.14 ไมมีความเขาใจ โดยเขาใจวา ยางหุมตีนบันไดเหล็กมีไวเพื่อลดแรง
เสียดทานทําใหเลื่อนงาย ซึ่งยางหุมตีนบันไดเหล็กมีไวเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานใหเลื่อนยากเพราะเปนการเพิ่มแรง
กดระหวางผิวสัมผัส ทําใหขณะที่ใชบันไดเหล็กเคล่ือนที่ไดยากข้ึนหรือเพิ่มความปลอดภัยขณะใชงาน 
 

อภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา 

นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคล่ือนที่ในประเด็นที่สําคัญ คือ 1) ปริมาณที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนที่ โดยมีความเขาใจวา คําศัพทตางๆที่ใช ใชในความหมายเดียวกัน 2) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอที่ 1 
การแกวงชิงชาเพียงครั้งเดียวโดยที่ไมมีใครนั่งอยูชิงชาจะชาลงและหยุดนิ่งเพราะไมมีแรงโนมถวงของโลกมา
กระทําหรือ 3) กฎการเคล่ือนที่ของนิวตันขอที่ 2 เมื่อออกแรงผลักวัตถุในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ วัตถุจะเคล่ือนที่ไปดวยความเร็วลดลง 4) กฎการเคล่ือนที่ของนิวตันขอที่ 3 เมื่อวัตถุสองวัตถุที่มีมวลตางกัน
สัมผัสกัน แรงกระทําตอแตละวัตถุจะมีขนาดไมเทากันโดยวัตถุที่มีมวลมากจะออกแรงกระทํามากกวาวัตถุที่มี
มวลนอย 5) แรงเสียดทาน การออกแบบพื้นรองเทาหรือยางรถยนตใหมีลวดลายหรือยางหุมตีนบันไดเหล็กมี
วัตถุประสงคเพื่อลดแรงเสียดทานทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีไดยาก 

จากการสํารวจความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่กอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติบางสวนและมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหลายประการ และจะไดเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องแรงและการเคล่ือนที่ และทําใหผูสอนทราบวาควรเนนใหมีการสรางความเขาใจ
มโนมติเร่ืองใด 
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การศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
 
The Investigate of Imagery from the Reflection in Mathematics of Secondary 
Matthayom 3 from the secondary educational service area office 25
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   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ประชากรเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 10,931 
คน และกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 930 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบทดสอบจินตภาพจากการสะทอน แบบสัมภาษณจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียน และแบบสัมภาษณ
แนวทางการพัฒนาจินตภาพของผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหขอมูลโดย คาความถี่ รอยละ นําเสนอขอมูลดวยการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนใชการทดลองการพับกระดาษในการหาคําตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
41.18 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมีจินตภาพจากการสะทอน คิดเปนรอยละ 16.54 ของนักเรียนทั้งหมด 
และ แนวทางในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอน จะตองเร่ิมที่ผูบริหารและคณะครูทุกทานในโรงเรียน ให
เห็นความสําคัญและประโยชนของจินตภาพและการสะทอน ซ่ึงครูจะตองมีความตั้งใจ มีความพรอมที่จะพัฒนา
นักเรียน รวมทั้งนําจินตภาพไปสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู และควรจะตองเนนใหนักเรียนเห็นการ
สะทอนในชีวิตประจําวัน ซึ่งถาครูสอดแทรกการนึกภาพทางคณิตศาสตร ก็จะชวยใหนักเรียนมีจินตภาพเพ่ิมขึ้น 
สามารถไปประยุกตใชในชีวิตจริงได รวมทั้งเปนพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  
คําสําคัญ : จินตภาพ , การสะทอน 
 
Abstract 

The purposes of the research were to Investigate of imagery from the reflection in 
Mathematics of students and research about the how to develop them. The sample group 
of 930 Secondary Matthyom 3 students total of the 10,931 from the secondary 
educational service area office 25. The research instruments were test Imagery from the 
reflection , and interviews. The statistics which were used in the analysis consist of 
percentage and frequency. The data were represented by Descriptive Analysis. 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



The results reveal that students chose to use the folded paper method the most. 
41.18% of all students and the students have a imagery from the reflection 16.54% of all 
students. The way to implement this starts with the administrators and teachers in the 
school. To see the importance and benefits of imagery from the reflection. The teacher 
must be willing, prepared, bring the imagination into the process of learning and emphasize 
it to the students with daily use. If the teacher inserts Visualization of Mathematics. It is 
also the basis of successful education that caters to different learning styles.

Key Words : Imagery , Reflection
 

บทนํา 
 จินตภาพ (Imagery) มีความสําคัญตอการเรียนรูเรขาคณิต (Geometry) ซึ่งเปนศาสตรที่เรียนรูโดย
ผานการมองเห็น เปนสิ่งที่ทาทายความคิดที่ชวยเพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห  สงเสริมความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงความสามารถดานมิติสัมพันธ และพัฒนาแบบความคิดทางคณิตศาสตร (อัมพร มาคะนอง : 
น. 61) โดยท่ัวไปแลวพัฒนาการในการยอมรับสิ่งตางๆของมนุษย เร่ิมจากการใชการหย่ังรู แลวไปส้ินสุดที่การ
อางเหตุผล การพิสูจนจึงมีบทบาทอันสําคัญยิ่งตอการใชเหตุผลแทนการเดา ลองผิดลองถูก หรือการตัดสินจาก 
อคติ ของตน เรขาคณิตจัดวาเปนตัวชวยวางรากฐานในการพิสูจนอยามีความหมาย โดยจินตภาพจะเปน
กระบวนการสรางภาพเคล่ือนไหวขึ้นมาใหมในจิตใจจากประสบการณ สถานการณตางๆ และสรางภาพการ
ปฏิบัติทักษะนั้นดวยความรูสึกหรือความคิด (Singer, 1982 : p. 65) จินตภาพจะเกี่ยวโยงกับการนึกเห็นภาพ 
แตก็ไดรวมเอาความรูสึกตางๆไวดวยเชนกัน จินตภาพเปนสิ่งที่นักจิตวิทยาไดใหความสนใจ และความสําคัญ 
เพราะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการทํางานภายในใจโดยไมจําเปนตองอาศัย สิ่งเราจากภายนอก (Gould and 
Damarjian, 1996 : p. 27) 
 การสะทอน (Reflection) เปนการแปลงทางเรขาคณิตลักษณะหน่ึง ที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวันที่
เปนการสรางภาพงายๆซ่ึงภาพที่เกิดจากการการพับคลายกับการมองเห็นภาพในกระจกเงา หรือภาพที่เกิดจาก
การพลิกรูปขามเสนของการสะทอนไปที่ระยะหางจากจุดใดๆ โดยไมไดหมุนหรือเลื่อนรูปนั้น (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2545 : น. 2-5) และการสะทอนจะตองมีเสนสะทอนเสมอ รูปที่เกิดจาการสะทอนมี
ขนาดและรูปรางเทาเดิมและทั้งสองรูปหางจากเสนสะทอนเทากัน โดยท่ีเสนสะทอนแบงครึ่งและต้ังฉากกับสวน
ของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละคูที่สมนัยกับของจุดบนรูปตนแบบกับรูปที่เกิดจากการสะทอน และสวนของ
เสนตรงบนรูปตนแบบและภาพท่ีไดจากการสะทอนของสวนของเสนตรงนั้นไมจําเปนตองขนานกันทุกคูและไม
จําเปนตองยาวเทากัน การสะทอนสามารถพบไดทั่วไป (ยุพิน พิพิธกุล และอุษณีย ลีรวัฒน , 2556 : น. 216-
218) เชน การสะทอนบนกระจกเงา แมน้ํา การสะทอนสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง ไมวาจะเปน
ทางดานงานศิลปะ วิศวกรรม วิทยาศาสตร กีฬา การสะทอนยังเปนประโยชนตอทางการแพทยในการติดคําวา 
ambulance กลับดานเพื่อใหรถคันหนา มองกระจกหลัง แลวสามารถอานเปนคําวา ambulance ไดทันที โดย
ไมตองกลับซาย-ขวา อีกคร้ัง ตลอดจนนําไปสรางภาพที่สวยงาม 
 จากการศึกษาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในปการศึกษา 2557 ป
การศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.99, 32.42 และ 29.53 คะแนน ตามลําดับ 
จะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ําและไมผานเกณฑรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน), 2559;2558; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 
2557 ) จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดกําหนดให
เรขาคณิตเปนสาระที่ 3 เมื่อพิจารณาคะแนน ปรากฏวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทําคะแนนในสวนของเนื้อหาเรขาคณิตอยูในระดับต่ําและไมผานเกณฑ
รอยละ 50 และเม่ือพิจารณาคะแนนในมาตรฐานที่ 2 ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะทอนและการนึกภาพ พบวามี
คะแนนอยูในระดับต่ําและไมผานเกณฑรอยละ 50 เชนเดียวกัน จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการการ
เรียนรูเรขาคณิต โดยเฉพาะเร่ืองจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียนกลุมดังกลาว และระดับชั้นอ่ืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยใชกรอบแนวคิดจินตภาพ
จากการสะทอนของ Siew Yin Ho และ Tracy Logan (2013,p.748) ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1 หาคําตอบโดยไมมีวิธีการคิดหรือเดา 
กลุมที่ 2 หาคําตอบโดยใชการวาดมาชวยในการหาคําตอบ 
กลุมที่ 3 หาคําตอบโดยใชความคิดและสามารถใหเหตุผลเกี่ยวกับการสะทอนได 
กลุมที่ 4 หาคําตอบโดยใชการเคล่ือนไหวทางรางกาย เชน การพับรูปตามเสนสมมาตร 

 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียน โดยไดจากแบบทดสอบและแบบ
สัมภาษณ 
 1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียน 
โดยทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 แบบทดสอบจินตภาพจากการสะทอน เปนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง ผูวิจัยไดพัฒนามาจาก
แบบทดสอบของ Siew Yin Ho และ Tracy Logan โดยแบบทดสอบนี้จะใหนักเรียนเลือกคําตอบที่คิดวาถูกตอง
พรอมอธิบายเหตุผลในการเลือกคําตอบ การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบจินตภาพจากการสะทอน จํานวน 6 
ขอ ทําโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC ) ท่ีวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ และคาความ
ยากงายของแบบทดสอบ ผลการวิเคราะห พบวา ท้ังหมด 6 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.66 – 1.00 ซ่ึงทุกขอผาน
เกณฑ 0.5 แสดงวา ขอสอบทุกขอสามารถนําไปใชได และมีจํานวน 4 ขอ ท่ีมีคาความยากงาย ระหวาง 0.46 – 
0.78 ซึ่งผานเกณฑคาความยากงาย ตั้งแต 0.2 - 0.8 และจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คือ ควรใชขอสอบเพียง 
1 ขอ เนื่องจากใชขอสอบจํานวนหลายขอ จะทําใหเกิดความคาดเคลื่อนในการวิเคราะหจินตภาพจากการ
สะทอนท่ีนักเรียนใชในการหาคําตอบ 
 

��
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 2.2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียน ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง เพื่อศึกษาจินตภาพของนักเรียน 2 กลุม คือ 1. นักเรียนที่ตอบถูก ผูวิจัยจะสัมภาษณเฉพาะคนที่ให
เหตุผลคลุมเครือ ไมชัดเจน หรือไมเขียนแสดงเหตุผล และ 2. นักเรียนที่ตอบผิด ผูวิจัยจะสัมภาษณตามลักษณะ
ของเหตุผลที่นักเรียนเขียนแสดงมา โดยผูวิจัยทําการสุมสัมภาษณลักษณะละ 5 คน 
 2.3 แบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาจินตภาพของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณที่มีการ
เตรียมคําถาม ที่ไดจากผลการทดสอบและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับจินตภาพ โดยผูถูกสัมภาษณทุก
คนตองตอบคําถามชุดเดียวกันและมีการสัมภาษณแบบเจาะลึกในประเด็นที่กําหนด เพื่อจะไดทราบถึงแนวทาง
ในการพัฒนาจินตภาพตอไป 
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวนโรงเรียน 84 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 10,931 คน 
 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสุมแตละกลุมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใชการสุมอยางงายในการสุม
โรงเรียน ผลการสุมปรากฏวา ไดจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน และคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแตละ
โรงเรียน ตามสูตร ทาโร ยามาเน จํานวนกลุมตัวอยาง 930 คน 
4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหจินตภาพจากการสะทอนของนักเรียนผูเปนกลุมตัวอยาง จากแบบทดสอบ 
จินตภาพจากการสะทอนของนักเรียน โดยแบงตามกลุมเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดแก คาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลการศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความถี่และรอยละของคะแนนจากแบบทดสอบจินตภาพจากการสะทอน
ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 930 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

กลุมนักเรียน 

 วิธีหาคําตอบ 

รวม 
 เดา ใชการวาด 

ใหเหตุผล
เก่ียวกับ 

การสะทอน 
ทดลองพับ 

ตอบถูก 
จํานวนนักเรียน 191 39 134 352 716 

รอยละ 20.54 4.19 14.41 37.85 76.99 

ตอบผิด 
จํานวนนักเรียน 158 5 20 31 214 

รอยละ 16.99 0.54 2.15 3.33 23.01 

รวม 
จํานวนนักเรียน 349 44 154 383 930 

รอยละ 37.53 4.73 16.54 41.18 100 
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 จากตารางที่ 1 พบวา วิธีหาคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สําหรับนักเรียนที่ตอบถูก เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  นักเรียนใชการ
ทดลองพับในการหาคําตอบ จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 37.85 ใชการเดา จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 
20.54 ใหเหตุผลเกี่ยวกับการสะทอน จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 14.41 และใชการวาด จํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 4.19 และสําหรับนักเรียนที่ตอบผิด เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ นักเรียนใชการเดา จํานวน 
158 คน คิดเปนรอยละ 16.99 ใชการทดลองพับในการหาคําตอบ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ใหเหตุผล
เก่ียวกับการสะทอน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 2.15 และใชการวาด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.54 
 สรุปไดวา วิธีหาคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จากนักเรียนทั้งหมด นักเรียนจะใชการทดลองพับในการหาคําตอบมากท่ีสุด มีคาความถี่ 
383 คิดเปนรอยละ 41.18 และนักเรียนมีจินตภาพจากการสะทอน มีคาความถี่ 154 คิดเปนรอยละ 16.54  
 2) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโดยการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ขอคําแนะนําจากผูที่มีความรูและประสบการณ สรุปไดวา แนวทางในการพัฒนาจินต
ภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตร จะตองเร่ิมที่ผูบริหารและคณะครูทุกทานในโรงเรียน ใหเห็นความสําคัญ
และประโยชนของจินตภาพและการสะทอน ซ่ึงครูจะตองมีความตั้งใจ มีความพรอมที่จะพัฒนานักเรียน การท่ี
จะใหนักเรียนมีจินตภาพท่ีมากข้ึน ครูควรใหนักเรียนฝกจินตภาพที่เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องตางๆ
เปนประจํา ชี้แนะนักเรียนในโจทยที่เกี่ยวกับเรขาคณิตในแตละรูปแบบวามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร ควรใหนักเรียนฝกการสรางภาพเรขาคณิตบอยๆ ใหนักเรียนใชความคิดอยางอิสระ ไมจํากัดกรอบการ
คิด ซึ่งเด็กอาจจะคิดวิธีสรางแบบใหมๆ ขึ้นมาได และเมื่อทําไดคลองและรวดเร็ว ก็สามารถขยายไปใชในเร่ืองอื่น
ได มีการฝกอยางสม่ําเสมอ ครูจะตองไมสอนโดยเนนการจํา แตควรสอนใหเด็กเห็นวาเปนการเรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเปนการงายท่ีเด็กจะสามารถนําไปใชได รวมท้ังนําจินตภาพไปสอดแทรกในกระบวนการ
จัดการเรียนรู และควรจะตองเนนใหนักเรียนเห็นการสะทอนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงถานักเรียนเห็นความสัมพันธ
ระหวางจินตภาพและการแปลงทางเรขาคณิต ไมวาจะเปน การสะทอน การเลื่อนขนาน การหมุน ก็จะสามารถมี
วิธีการคิดและสามารถแสดงเหตุผลที่เกี่ยวกับเรขาคณิตมากขึ้นและมีจินตภาพดีขึ้น รวมทั้งครูควรที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิตในรูปแบบตางๆ เพื่อนําสมบัติทางเรขาคณิตไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได รวมทั้งเปนพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 

อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา วิธีหาคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สําหรับนักเรียนที่ตอบถูก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ นักเรียนใชการทดลองพับในการหาคําตอบ รอยละ 37.85 ใชการเดา รอยละ 20.54 ใหเหตุผล
เก่ียวกับการสะทอน รอยละ 14.41 และใชการวาด รอยละ 4.19 และสําหรับนักเรียนที่ตอบผิด เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ นักเรียนใชการเดา รอยละ 16.99 ใชการทดลองพับในการหาคําตอบ รอยละ 3.33 ให
เหตุผลเกี่ยวกับการสะทอน รอยละ 2.15 และใชการวาด รอยละ 0.54 สรุปไดวา วิธีหาคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จากนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนจะใชการทดลองพับในการหาคําตอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.18 และนักเรียนมีจินตภาพจากการ
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สะทอน คิดเปนรอยละ 16.54 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนบางคนสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวในใจ และสราง
ภาพนั้นดวยความรูสึกหรือความคิด โดยไมจําเปนตองอาศัยการเคลื่อนไหวรายกาย ดังที่ Matlin (1983, p.96) 
จินตภาพสามารถที่จะแทนเหตุการณ หรือวัตถุที่เราเคยมีประสบการณจริงมากอน และสามารถที่จะแทน
เหตุการณหรือสิ่งของตางๆ จากการท่ีเราสรางภาพขึ้นมาเองก็ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Siew Yin Ho 
และ Tracy Logan (2013, p. 747-750) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของนักเรียนในการอธิบายเกี่ยวกับ
การสมมาตร พบวา นักเรียนบางคนเลือกที่จะสรางภาพของตัวเอง โดยไดใหเหตุผลวาแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก
ภาพลักษณที่แสดงออกมา โดยไมมีการเคล่ือนไหวทางรางกาย แตเกิดขึ้นภาพในจิตใจของตน 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโดยการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน สรุป
ไดวา แนวทางในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนในวิชาคณิตศาสตร จะตองเริ่มที่ผูบริหารและคณะครูทุก
ทานในโรงเรียน ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของจินตภาพและการสะทอน ซ่ึงครูจะตองมีความตั้งใจ มี
ความพรอมท่ีจะพัฒนานักเรียน รวมท้ังนําจินตภาพไปสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู  จะตองใหเด็กมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูและคิดไดเอง มีอิสระทางความคิด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดเรียนรูในลักษณะนี้ 
จะเปนกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการใหผูเรียนสรุปความรูไดดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการเรียนรู
นั้นจะเปนการจัดการเรียนรูที่ไมใชการทองจํา ใหนักเรียนไดเกิดทักษะและกระบวนการคิดไดดวนตนเอง โดยมี
ครูเปนที่ปรึกษา ดังที่ อัมพร มาคะนอง (2546: คํานํา) กลาววา “การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรควรมีหลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดีที่สุดไมวาในบริบทใด” และควรจะตองเนนใหนักเรียนเห็นการสะทอนในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งถานักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางจินตภาพและการแปลงทางเรขาคณิต ไมวาจะเปน การสะทอน การ
เลื่อนขนาน การหมุน ก็จะสามารถมีวิธีการคิดและสามารถแสดงเหตุผลที่เกี่ยวกับเรขาคณิตมากข้ึนและมีจินต
ภาพดีขึ้น รวมทั้งครูควรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิตในรูปแบบตางๆ เพื่อนําสมบัติ
ทางเรขาคณิตไปประยุกตใชในชีวติจริงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร ฟองจันทรตา (2554 : 72) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที 3 โดยใช
เทคนิคการนึกภาพและใชสี โรงเรียนแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา การอธิบายสมบัติทางเรขาคณิตโดยการ
นําเสนอภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจสมบัติทางเรขาคณิตมากข้ึน จึงทําใหนักเรียนสามารถจดจําสมบัติทาง
เรขาคณิตในลักษณะรูปภาพและนําไปใชในการลําดับความคิดเพื่อเขียนแสดงเหตุผลได 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 เปนขอสนเทศ ในการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน โดยเฉพาะทางดานจินตภาพจาก
การสะทอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 1.2 ขอมูลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอสนเทศในการพัฒนาจินตภาพจากการสะทอนของ
นักเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆ ตลอดจนเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของทาง
การศึกษาไดนําไปพัฒนาและสงเสริมการมีจินตภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีจินตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อใหทราบถึงส่ิงที่
สงผลตอการมีจินตภาพและอาจสามารถนํามาพัฒนาจินตภาพของนักเรียนตอไป 
 2.2 ควรศึกษาจินตภาพกับการสะทอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาชั้นอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมในทุกระดับชั้น 
 2.3 ควรทําการวิจัยในเรื่องจินตภาพกับการแปลงทางเรขาคณิตในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหครอบคลุมการ
แปลงทางเรขาคณิตในทุกรูปแบบ 
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การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
Surveying Secondary Students' Alternative Conceptual Understanding of Fluid 
 
ผูวิจัย    ปยนุช  คําเหลา  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 80 คน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบวัดความเขาใจมโนมติของไหล 2 ระดับ ซึ่งเปน
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและแสดงเหตุผลเพ่ืออธิบายคําตอบในระดับที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ 
Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ คารอยละ   
 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหล คือ ความดันมีคาคงตัวและ
มีคาเทากับความดันบรรยากาศ โดยที่ไมไดคําถึงผลของความลกึ เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตําแหนงใดๆ ความดันจะมี
เพียงเฉพาะจุดนั้นโดยไมถูกถายทอดไปยังตําแหนงอ่ืนๆ แรงลอยตัวที่กระทําตอวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลวจะมี
ทิศทางเดียวกับการเคล่ือนที่ของวัตถุ การเพ่ิมอุณหภูมิของของเหลวไมสงผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไมสงผลตอคาความตึงผิว วัตถุที่ตกลงไปในของเหลวจะเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว คา
ความหนืดของของเหลวเพ่ิมขึ้นวัตถุมีความเร็วจะมีคาเพิ่มขึ้น ความเร็วของน้ําในทอที่ไหลผานบริเวณ
พื้นที่หนาตัดเล็กจะมีความเร็วมากเนื่องจากมีความดันบริเวณนั้นสูง 

 
คําสําคัญ : มโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล 
 
Abstract 

The purposes of this research was to survey secondary students' alternative 
conceptual understanding of Fluid. Eighty grade 12 students at Satrirachinuthit School in 
Secondary Educational Service Area Office 20 in the second semester of academic year 
2017 were selected using cluster random sampling technique. The research instruments 
were a two tier test on Fluid. The student responses to each two-tier test item were 
classified following criteria used by Costu, Ayas & Niaz (2012). The data were analyzed 
using frequency and percentage.
 The secondary students' alternative conceptual understandings of Fluid were as 
follows: The pressure is always constant and equal to atmospheric pressure no matter 
how depth of a fluid column is. The increase of liquid pressure at a point would increase 
the pressure only at that point, no transmitting to any other locations. The direction of the 
buoyancy force acting on an object is in the direction of a moving object. Increasing 
temperature would not affect how an object moves in liquid. Surface tension is 
independent on temperature. An object moving through a fluid will move with constant 
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speed. Increasing the viscosity of oil will increases speed of an moving object. The speed 
of water in a pipe is higher at narrower parts of a pipe because the pressure at narrower 
parts is high.

Keywords : Alternative conceptual understanding, Fluid concept
 

บทนํา 
 วิทยาศาสตรฟสิกส เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่เปนสาขาที่เชื่อมโยงและเปนพื้นฐานของความรู
วิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ เชน เคมี ธรณีวิทยา ชีววิทยา อุตุนิยมวิทยา เปนตน ซึ่งวิทยาศาสตรฟสิกสไดศึกษา
เกี่ยวกับสสารและอันตรกิริยาของสสารตางๆ (กรมวิชาการ, 2546: 133) นอกจากน้ีวิทยาศาสตรฟสิกส
จําเปนตองมีการใชเหตุผล มีการใชทักษะทางวิทยาศาสตรไดอยางครบถวน เพื่อใหผูเรียนสามารถคนพบความรู
ไดดวยตนเองไดมากที่สุด 
 ของไหลเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนทั้งในระดับตางๆ เปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญ เราสามารถของไหลมาใชประโยชนในดานตางๆ 
เชน ดานการทําเขื่อน ดานพลังงาน ดานเชื้อเพลิง เปนตน แตเนื่องจากเนื้อหาของไหลสวนใหญจะเปนการแก
โจทยปญหาที่มีการแกสมการทางคณิตศาสตร ดัง Redish (2003 อางถึงใน เกริก ศักยสุภาพ, 2556: 2) กลาววา 
ฟสิกสเปนวิชาที่อาศัยความเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวแปรพีชคณิต ผูเรียนมักจะประสบปญหาการวิเคราะห
สถานการณและไมเขาใจความสัมพันธระหวางตัวแปรที่โจทยกําหนดให ผูเรียนไมสามารถนําทฤษฎีและสมการ
ตางๆ ไปประยุกตใชไดหรือผูเรียนไมสามารถมองออกเปนภาพความคิดได (ตะวัน พันธขาว, 2556: 117) ทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหต่ําลง 
 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหลของนักเรียนระดับอุดมศึกษา 
เชน งานวิจัยของ Jay Martin (2015) พบวาความเขาใจคลาดเคลื่อนทั่วไปของนักศึกษาเร่ืองของไหล คือ การ
ไหลของของเหลวกระทบ การไหลจะมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไป ในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก จะมีความเร็วมาก 
ซึ่งจากการสํารวจนักเรียนไดไมคํานึงถึงหลักการของแบรนูลลีมาใชในการพิจารณาในการทําแบบวัดความเขาใจ
มโนมติของไหลเลย นอกจากนี้วิธีการจัดการเรียนรูมีผลตอความเขาใจมโนมติของไหลของผูเรียน ถาสามารถ
สอนที่ทําใหนักเรียนเห็นภาพไดจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถนําไปตอยอดในการวิเคราะห 
แกปญหาในอนาคตได ดังงานวิจัยของ (Mary Katherine Watson: 2015) ท่ีพัฒนาการสอนเพื่อชวยพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในรายวิชา กลศาสตรของไหล เพ่ือใหผูเรียนออกแบบ ปรับปรุง นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสังคม
ตอไป 
 จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศรายวิชาฟสิกส เรื่องของไหล ในปการศึกษาที่ 2558 และป 2559 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน O-NET ในสาระของสารและสมบัติของสาร โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับโรงเรียนเทากับ 30.75 และ 35.78 ตามลําดับ สวนระดับประเทศอยูที่ 29.74 และ 34.46 ตามลําดับ จาก
ผลที่ไดพบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศเพียงเล็กนอยเทานั้น  
 จากสภาพที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สงเสริมใหผู เรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร ผาน
กระบวนการสืบเสาะหาความรูซึ่งเปนธรรมการของวิธีการแสดงหาความรูวิทยาศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนา
ตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องของไหลของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 
 

วิธีการทําวิจัย 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร 9 
หองเรียนจํานวนท้ังหมด 360 คน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 
20 ปการศึกษา 2560 โดยทําการตัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนเตรียมทหาร
ออกเพ่ือความเทาเทียมของประชากร 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หองเรียน มี
นักเรียนทั้งหมด 80 คน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เขต 20 ป
การศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบวัดความเขาใจมโนมติของไหลเปนแบบปรนัย 2 ระดับที่
ผูวิจัยสรางขึ้นระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบ
ในระดับที่ 1 จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความยากงาย อยูระหวาง 
0.50-0.57 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.67-0.76 มีคาความเชื่อมั่น 0.902 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 มาจํานวน 2 หอง จาก 10 หอง จํานวน 80 คน  
 3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติของไหล ซึ่งเปนแบบทดสอบตัวเลือก 2 ลําดับขั้น (Two-tier 
Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากแบบวัดมโนมติทําเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 
เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับท่ี 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
จากแบบวัดมโนมติของไหล โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑที่ได
จัดทําข้ึนซึ่งมีเกณฑ Costu, Ayas & Niaz, (2012) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดความเขาใจมโนมติของไหล  

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

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

 ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 

  ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 
ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No Response)  NR 0 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยการจัดกลุมคําตอบ

ตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละความเขาใจมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

 ความถี่และรอยละของมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
SU PU SM NU NR 

ขอที่ 1 25 12 6 37 0 
(31.25) (15.00) (7.50) (46.25) (0.00) 

ขอที่ 2 15 28 5 31 1 
(18.75) (35.00) (6.25) (38.75) (1.25) 

ขอที่ 3 17 22 9 31 1 
(21.25) (27.50) (11.25) (38.75) (1.25) 

ขอที่ 4 9 32 10 29 0 
(11.25) (40.00) (12.50) (36.25) (0.00) 

ขอที่ 5 12 13 11 44 0 
(15.00) (16.25) (13.75) (55.00) (0.00) 

ขอที่ 6 11 22 20 27 0 
(13.75) (27.50) (25.00) (33.75) (0.00) 

ขอที่ 7 10 18 9 43 0 
(12.50) (22.50) (11.25) (53.75) (0.00) 

ขอที่ 8 10 13 15 42 0 
(12.50) (16.25) (18.75) (52.50) (0.00) 

ขอที่ 9 8 27 6 39 0 
(10.00) (33.75) (7.50) (48.75) (0.00) 

ขอที่ 10 12 16 17 35 0 
(15.00) (20.00) (21.25) (43.75) (0.00) 

 
จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติของไหล รายขอตามเกณฑของ Costu, 

Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญยังไมมีความเขาใจมโนมติของไหล (NU)      
มีความเขาใจมโนมติของไหลเพียงบางสวน (PU) เม่ือพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของไหล ในประเด็นความดันและหลักการของเคร่ืองวัด
ความดัน (ขอ 1) มีดังนี้ 
   1.1) ความสูง สงผลตอความดันบรรยากาศ (NU) จํานวน 16 คน  
  1.2) ย่ิงลึกมากขึ้น ความดันบรรยากาศในใตน้ําย่ิงมากข้ึน (NU) จํานวน 21 คน  
  1.3) ท้ังสองขางมีความดันบรรยากาศกดอยูเสมอ (SM) จํานวน 6 คน  

2. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของไหล ในประเด็นความดันและหลักการของเคร่ืองวัด
ความดัน (ขอ 2) มีดังนี้ 
   2.1) ย่ิงลึกมากขึ้น ความกดอากาศยิ่งมากข้ึน (SM) จํานวน 5 คน  
  2.2) ความดันมาก ทําใหความสูงเทากัน (NU) จํานวน 31 คน  
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3. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 3) ในประเด็นกฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮ
ดรอลิก มีดังนี้ 
  3.1) ทุกๆ จุดที่ถายทอดความดันออกไป เนื่องมาจากแรงกดทับที่บริเวณลูกสูบ (SM) จํานวน 
9 คน  
  3.2) เพราะขอ 1,2,3 เพราะเปนนิยามของกฎพาสคัล (NU) จํานวน 31 คน  

4. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 4) ขอใดใชหลักของเคร่ืองไฮดรอลิก มีดังนี้ 
  4.1) เพราะขอที่ 2 แมแรงหมุนเกลียวใชอธิบายหลักการยกรถได (NU) จํานวน 15 คน  
  4.2) ของเหลวในขอ 1,3 ชวยใหวัตถุขยายขึ้นได (SM) จํานวน 10 คน   
  4.3) เปนกฎของพาสคัลทุกขอ (NU) จํานวน 14 คน  

5. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของไหล (ขอ 5) ในประเด็นหลักอารคิมิดิส และนําไปใช
อธิบายเก่ียวกับการลอยของวัตถุในของไหล มีดังนี้ 
  5.1) แรงลอยตัวใชหลักการการจมของน้ําในการอธิบาย (NU) จํานวน 14 คน  
  5.2) เพราะแรงลอยตัวจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุใตน้ํา (SM) จํานวน 11 คน 
  5.3) เพราะวาแรงลอยตัวเทากับน้ําหนักของวัตถุ มีการเคล่ือนท่ีไปในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ 
(NU) จํานวน 30 คน  

6. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 6) ในประเด็นความตึงผิวของของเหลว มีดังนี้ 
  6.1) เพราะแรงตึงในของเหลว มีผลตอจุดเดือด ยิ่งแรงตึงผิวมาก จุดเดือดยิ่งสูง (SM) จํานวน 
20 คน  
  6.2) เพราะวายิ่งจุดหลอมเหลวมาก ทําใหจุดเดือดยิ่งสูง ทําใหแรงตึงผิวมากตาม (NU) 
จํานวน 27 คน  

7. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 7) ในประเด็นความหนืดและกฎของสโตกส มี
ดังนี้ 
  7.1) จากการเคลื่อนที่ของวัตถุ เกิดแรงลอยตัวขึ้น (NU) จํานวน 43 คน  
  7.2) แรงหนืดเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับการเคลื่อนท่ี (SM) จํานวน 9 คน 

8. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของไหล (ขอ 8) ในประเด็นความหนืดและกฎของ สโตกส 
มีดังนี้ 

  8.1) ชวงแรกวัตถุเคลื่อนที่โดยไมมีความเรง โดยมีความเร็วคงตัวตลอดการเคล่ือนที่ (NU) 
จํานวน 42 คน  

  8.2) อางอิงจากสมการ f = 6πηrv ยิ่งหนืดมาก ความเร็วยิ่งมาก (SM) จํานวน 15 คน  
9. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 9) ในประเด็นน้ําพลศาสตรของไหล มีดังนี้ 
  9.1) เปนไปตามทฤษฎีของสมการความตอเนื่อง (SM) จํานวน 6 คน  
  9.2) เพราะวาน้ําจะพุงออกจากบริเวณจุดบีเร็วมาก ดังนั้นบริเวณนั้นจึงมีความดันเยอะ (NU) 

จํานวน 39 คน  
10. ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองของไหล (ขอ 10) ในประเด็นพลศาสตรของไหล มีดังนี้ 
   10.1) เพราะความดันขึ้นกับความกวางของปก ความดันดานบนจึงมากกวา ความดันใตปกจึง

นอยกวา ทําใหความเร็วบนปกมากกวาใตปก เพราะความเร็วดานบนมีแรงเสียดทานมากกวา เนื่องจากมีขนาด
กวางกวา (NU) จํานวน 35 คน  

  10.2) ใตปกเปนพ้ืนเรียบทําใหมีความเร็วของกระแสลมมาก ทําใหเกิดความดันสูง ดันปกให
ลอยบนอากาศได (SM) จํานวน 17 คน  
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อภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบวา นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหลในประเด็นที่สําคัญ คือ ความดันมีคาคงตัวและมีคาเทากับ
ความดันบรรยากาศ โดยที่ไมไดพิจารณาถึงความลึกวา เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตําแหนงใดๆ ความดันจะมีเพียง
เฉพาะจุดนั้น โดยไมถูกถายทอดไปยังตําแหนงอ่ืนๆ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลว แรงลอยตัวที่มากระทําจะมี
ทิศทางเดียวกับการเคล่ือนที่ของวัตถุ ถามีการเพิ่มอุณหภูมิของของเหลวไมไดสงผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ เม่ือ
วัตถุเคลื่อนที่ลงในของเหลววัตถุจะเคล่ือนที่ดวยความเร็วคงตัว ซ่ึงความเร็วนี้แปรผันตรงกับความหนืด 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการไหลของน้ําในทอความเร็วของน้ําที่ไหลผานบริเวณพ้ืนที่หนาตัดเล็กจะมีความเร็วมาก 
เนื่องจากมีความดันบริเวณนั้นสูง 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ Jay Martin (2015) พบวาความเขาใจคลาดเคลื่อน
ทั่วไปของนักศึกษาเร่ืองของไหล คือ การไหลของของเหลวภายในทอ การไหลจะมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
ในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก จะมีความเร็วมาก ซ่ึงไมตรงตามหลักการของแบรนูลลีแลว ซึ่งจากการสํารวจใน
งานวิจัยในครั้งนี้พบวานักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคล่ือน ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคล่ือนอาจ
เปนเพราะ สิ่งที่เรียนมองไมเห็นภาพ การจัดการเรียนรูไมสามารถทําใหเด็กจินตนาการได 
 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือนเยอะที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
แรงลอยตัวและหลักอารคิมิดิส และแรงหนืดและกฎของสโตกส ตามลําดับ ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวเปนเนื้อหาที่
คอนขางยาก ตองอาศัยความเขาใจและสามารถจินตนาการการเกิดปรากฏการณดังกลาวของผูเรียนแตละบุคคล 
ถาผูเรียนไมสามารถเห็นลักษณะการเกิดปรากฏการณที่ไดจากการทดลองหรือไดจากการสังเกต จะทําใหผูเรียน
เกิดความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น ผลที่ไดจากการศึกษาจึงสามารถนําไปตอยอดเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจมโนมติที่ถูกตองตามมโนมติทางวิทยาศาสตรของ
ประเด็นดังกลาวตอไป  

2) ผลที่ไดจากการวิจัยในประเด็นที่มีความคลาดเคลื่อนสูง สามารถนําเอาผลท่ีไดไปใชอางอิงไดเลย 
เพื่อไมตองทําการสํารวจซ้ํา  

3) ควรนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องของไหลใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงควรเนนใหมีการสรางความเขาใจมโนมติผานกิจกรรมท่ีเปนการ
สํารวจตรวจสอบ เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจถูกตองตรงกัน และใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น และรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
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ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 
STUDENT’S OPINIONS TOWARD DISCIPLINES AFFAIRS OF PA SANG 
INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE, PA SANG 
DISTRIC, LAMPHUN PROVINCE 
 
ผูวิจัย   ปุญณิศา  ดอกแกว 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรต ิ บุญรอด 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงาน

ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตาม
เพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และระดับชั้นป กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ปการศึกษา 2560 จํานวน 310 คน 
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คา
รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิเคราะหคา t-test และ F-test 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่  4 ดานการปองกันและ
แกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ดานที่ 1 ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน ดานที่ 2 ดานการ
รักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม ดานที่ 5 
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และดานที่ 6 ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน
ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา 
ประเภทวิชาที่เรียน และ ระดับชั้น โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น งานปกครอง 
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Abstract 
The purposes of the study were : 1) to determine the students opinions toward 

discipline affairs of Pa Sang Industrial and Community Education College ; 2) to 
compare the student’s opinions toward discipline affairs, classified by sex , former 
school, major subject and educational level. The research instrument was a rating seal 
questionnaire with reliability of 0.97. The analysis of the data was accomplished by 
computation of percentage, mean, standard deviation. T-test and F-test were also 
computed to test the hypotheses postulated in the study. 
Based on the finding of the study, it was concluded that : 

1. The student’s opinions toward discipline affairs of college, in general were at high 
level. When taking each aspect into consideration, found that all were at high level as well. 

2. The comparison of student’s opinions toward discipline affairs of college 
found that these were not significant difference on different sex, former school 
graduated, major subject and educational level. 

Keyword : Opinion Toward Discipline Affairs

บทนํา 
สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาของประเทศทั้งที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการไดนําไปใชเปนกรอบ และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่
สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทํา และสรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ไดกําหนดสาระสําคัญ
สําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม 
(Equity) คุณภาพ(Quality)ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 12) 

ในระบบการศึกษาตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล และสังคมโดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสราง สรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การ
สรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมี
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2546:7-9) 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคิดคนกลยุทธ
ตางๆ ใหนํามาซึ่งศักยภาพที่มีอยูในตัวตน ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนื่องจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร ทําใหวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เยาวชนบางกลุม ไดรับอิทธิพล 
แบบอยางที่ไมเหมาะสม มีคานิยมและวัฒนธรรมตามกระแสตะวันตก ซ่ึงจะนําไปสูปญหาตางๆ ที่เกิดจากทั้งตัว
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เด็กเอง ครอบครัว สังคมแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ปญหาเพศสัมพันธ การต้ังครรภไมพึงประสงค 
ยาเสพติด โรคเอดส ปญหาดานจริยธรรม สุภาพ อุบัติเหตุ ส่ือยั่วยุ และปญหาส่ิงแวดลอม เปนตน ซึ่งปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน (สันติ บุญภรมย, 2552 : 21) 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาท่ี
ฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาใหมีความรู ทักษะและประสบการณดานวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน 
มีโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา และฝายวิชาการ งานปกครองเปนงานหนึ่งของงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา รับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษาที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเปนงานสงเสริม 
พัฒนา ควบคุม และแกไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยกอใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในการอยูรวมกัน และเปนการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร อยู
รวมกันอยางสงบสุข รูจักการใหและการรับ มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เขาใจและยอมรับกฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับ เขาใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและหนาท่ีของตนเองอยางถูกตอง 
(ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ปาซาง ,2556: 6) 

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ อําเภอ 
ในระยะเวลาที่ผานมาการบริหารงานปกครองประสบปญหาตางๆ มาก เชน ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ปกครองมีนอย ปญหาการลงโทษไมเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของ
กระทรวงศึกษาธิการ การแตกแยกทางความคิดดานงานปกครอง ปญหานักเรียน นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ 
นักเรียน นักศึกษาฝาฝนระเบียบวินัยของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษามีปญหาเก่ียวกับส่ิงเสพติด การมี
ทัศนคติไมดีตองานปกครอง  

จากปญหาที่กลาวมา ผูศึกษาวิจัย ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง    
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพ 
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อนําผลการศึกษาไปใช เปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุง
และพัฒนาในการบริหารงานปกครองใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และ
ระดับชั้นป 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดยึดเอาเกณฑมาตรฐานการประเมินของกรมสามัญศึกษาเปนแนวในการ
กําหนดกรอบการวิจัยดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การดําเนินการศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามเพศ สถาบันเดิมที่จบการศึกษา 
ประเภทวิชาที่เรียน และ ระดับชั้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่
ใชไดแกทดสอบสมมุติฐานคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way ANOVA) 
 กลุมตัวอยาง (Samples) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูศึกษาวิจัย ได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Morgan (อางในภาวิดา ธาราศรีสุทธิและอ่ืน ๆ , 
2549 : 172) กลุมประชากรจํานวน 1,589 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 310 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิชนิดสุมเปนสัดสวน (Stratified random sampling) ในการจัดสรรกลุมตัวอยางของนักเรียน 
นักศึกษาในแตละระดับชั้นเรียน (สุรินทร นิยมางกูร, 2556 : 101-103) 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่ผูวิจัยนําแบบ สอบถามของ 
(เสงี่ยม มิตรอุดม , 2549 :105-116) มาปรับปรุงใหเขากับวัตถุประสงค ของผูศึกษา วิจัย จํานวน 38 ขอ ไดคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินของกรมสามัญศึกษาท่ีไดกําหนด
ไว 6 ดาน คือ การวางแผนงานปกครองนักเรียน การรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา การสงเสริมพัฒนา
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การประเมินผลงานปกครองนักเรียน (กรมสามัญศึกษา , 2544 : 42-47) 
 เปนชนิดคําถามปลายปด โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท 
(Likert) แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) คือ เพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และระดับชั้นป 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานศึกษาเดิมที่สาํเร็จการศึกษา 
3. ประเภทวิชา 
4. ระดับชั้นป 

 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงาน

ปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง  
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ปจจัยการบริหาร 
1. ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน 
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา 
3. ดานการสงเสริมพฒันาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม  
    จริยธรรม  
4. ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมของนักเรียน 
5. ดานการดําเนนิการสงเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 
6. ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน การศึกษามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 
ระดับ คือ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ความคิดเห็นอยูในระดับนอย ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นตอไปนี้ 

ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองมากที่สุด ให 5 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองมาก   ให 4 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองปานกลาง  ให 3 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองนอย ให 2 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 

3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  
 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ นักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคา
ความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn 
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.97 
 7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บขอมูลมาวิเคราะห ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหาร           

งานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวม 

ดานท่ี ความคิดเห็น 
n = 310 

ระดับ 
X  SD 

1. ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน 3.59 0.71 มาก 
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา 3.58 0.67 มาก 
3. ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 3.58 0.70 มาก 
4. 
5. 
6. 

ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

3.60 
3.58 
3.57 

0.69 
0.67 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.58 0.69 มาก 
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 จากตารางผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน 

ปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซางจังหวัดลําพูนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอ  ไปนี้ ดาน

การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน( X = 3.60, SD = 0.69) รองลงมาคือ ดานการ

วางแผนงานปกครองนักเรียน ( X = 3.59, SD = 0.71) ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถาน ศึกษา             

( X = 3.58, SD = 0.67) ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม ( X = 3.58, SD = 0.70) 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ( X = 3.58, SD = 0.67) และดานสุดทายคือ ดานการ

ประเมินผลงานปกครองนักเรียนที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( X = 3.57, SD = 0.66)  
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 181 3.57 0.20 -1.255 .211 
หญิง 129 3.60 0.19   
รวม 310     

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา 

สถานศึกษาเดิมที่
จบการศึกษา 

n X  SD t Sig. 

รัฐบาล 284 3.58 0.19 -0.355 0.723 
เอกชน 26 3.59 0.19   

รวม 310     

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง  วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียนนักศึกษาท่ี
จบการศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาลหรือเอกชนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอ
การบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.208 3 .069 1.818 0.144 
ภายในกลุม 11.692 306 .038   

รวม 11.901 309    
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนกันคน
ละประเภทวิชาตางกันมีระดับมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ

อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้น 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.236 4 0.059 1.540 0.191 
ภายในกลุม 11.665 305 0.038   

รวม 11.901 309    

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ที่มีระดับชั้นตางกันมี
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพ ปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดานทั้งนี้เนื่องมาจาก
สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ของประเทศ ทั้งที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดไปใชเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสรางงานไดภายใตบริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรครวมทั้งความเปน
พลวัตรเพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งภายใต
กรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 ไดกําหนดสาระ สําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ไดแกการเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สํานักนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2560:12) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปนสถานศึกษาท่ี
ฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาใหมีความรูทักษะ และประสบการณดานวิชาชีพโดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน
มีโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 4 ฝายคือฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา และฝายวิชาการ โดยท่ีงานปกครองเปนงานหนึ่งของงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษารับผิดชอบดูแลนักเรียน นักศึกษาที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเปนงานสงเสริม
พัฒนาควบคุมและแกไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยกอใหเกิดความสงบเรียบรอย
ในการอยูรวมกันและเปนการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการดําเนิน งาน
ปกครองอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ไดดวยดีเปนการสงเสริมใหการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใหนักเรียน นักศึกษาแตละคนจะ
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ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตน ใหเต็มตามศักยภาพและโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ปญหาดานตางๆ ก็จะไดรับการชวยเหลือและแกไขพฤติกรรมใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี บุคลากร
ในโรงเรียนรูจักควบคุมตนเองใหอยูรวมกันอยางสงบสุขรูจักการใหและการรับมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนเขาใจและยอมรับกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเขาใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูจักใชสิทธิ
และหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง (ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง, 2556 : 6) 
โดยภาพรวมแลว นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มี ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรากร ชยุติกุล (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
โดยรวมพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ เชิดวงศ ดอกแกว (2557 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมี
ประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้ 
  1.1 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง มีการเผยแพรกฎระเบียบแนวปฏิบัติ
ใหกับนักเรียนนักศึกษาอยางทั่วถึง ซึ่งตองมีความรอบคอบและรัดกุม สอดคลองกับการวิจัยของ นิรมล ทองใบดี 
(2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวาระดับการปฏิบัติ งานการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา 
ในดานที่ 1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเชนเดียว กับ ชาญชัย ชัยชนะ 
(2550 : 89) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน ของ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา การบริหารงานปกครองนักเรียนอยูใน
เกณฑดีและดีมาก ซึ่งไดแกการทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการทํางาน 
   1.2 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถาน ศึกษา โดยภาพ รวม
พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากงานปกครองไดมีการติดกลองวงจรปดบริเวณโรงจอดรถ เพื่อลดการ
สูญหายของอุปกรณรถจักรยานยนต รวมทั้งมีการจัดครูเวรประจําหอพัก ครูเวรดูแลหนาประตูวิทยาลัย ซึ่งไดมี
ความสอดคลองกับการวิจัยของ สําราญ คําชมพู(2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงาน
ปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร การ
วิจัยในครั้งนี้มีจุดมงหมายเพ่ือศึกษา สภาพและปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ใน 6 ดาน คือการวางแผนงานปกครอง
นักเรียน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนิน การสงเสริม ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและ การประเมินผลงานการปกครอง ผลการวิจัยพบวา ในดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
โรงเรียน อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ เสงี่ยม มิตรอุดม (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยม ศึกษา ผลการศึกษาคนควา พบวา สภาพการ
บริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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   1.3 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม โดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมท่ีเกิดจากงานปกครองที่จัดใหมีการนิมนตพระสงฆ
มาอบรมธรรมมะ ใหกับนักเรียน นักศึกษาในสัปดาหแรกของทุกเดือน รวมท้ังงานปกครองไดจัดกิจกรรมยกยอง
ใหกําลังใจนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติและพฤติกรรมดีทุกครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับ ประสงค ธงสุวรรณ ( 
2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานปกครอง นักเรียนของโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 
(รัตนกะลัสอนุสรณ) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการ ศึกษาคนควา พบวา ดานวินัยนักเรียน มีคาอยูในระดับ

มาก ( X = 4.06, S.D. = .17) เชนเดียวกับ นิรมล ทองใบดี (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการ
บริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวาระดับการปฏิบัติ  
งานการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
    1.4 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ นักเรียนโดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก งานปกครองมีมาตร การปองกันและแกไขปญหาเชิงชูสาวของ
นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึง งานปกครองมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่เสพยา
เสพติดและส่ิงมึนเมา งานปกครองชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนทราบถึงบทลง โทษในการทําผิดระเบียบ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย วิจิตร ไอสุวรรณ (2549 : 75) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มี
ผลตอการบริหารงานวิชาการ และงานปกครองของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผลการวิจัยพบวาการบริหาร งาน
ปกครองของโรงเรียน ผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโรงเรียนไดมีการบริหารงานในการแกไขพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมของนักเรียนในระดับมาก เชนเดียวกับ ประสงค ธงสุวรรณ ( 2551 : บทคัดยอ) ไดทําการ ศึกษา
สภาพการบริหารงานปกครอง นักเรียนของโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ) อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรีดานงานปองกัน และแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความคิดเห็นเกีย่วกับงานปกครองนักเรียนดานวินัยนักเรียน มีคาอยูในระดับมาก ( X  = 4.12, S.D. = .20) 
   1.5 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย ในสถาน ศึกษา โดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยฯ สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเลือกตั้งนายก
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย อีกทั้ง ผูบริหาร ครู บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสวนสงเสริม
ประชาธิปไตยภายในวิทยาลัยฯ ซ่ึงสอดคลองกับ ชาญชัย ชัยชนะ (2550 : 89) ไดทําการ ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน  ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา การดําเนินการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย อยูในเกณฑดีและดีมาก 
เชนเดียวกับ วิจิตร ไอสุวรรณ (2549 : 75) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียนที่มีผลตอ
การบริหารงานวิชาการ และงานปกครองของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผลการ วิจัยพบวาการบริหาร งาน
ปกครองของโรงเรียน ผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโรงเรียนไดมีการบริหารงานในการจัดกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอยูในระดับมาก 
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   1.6 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบวา อยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูในงานปกครองมีวิธีจัดการนักเรียน นักศึกษาที่ทําผิดกฎระเบียบแบบ
สมเหตุสมผล และ เม่ือมีการประเมินงานปกครองนําผลการประเมินมาปรับ ปรุงงานอยางชัดเจน สอดคลองกับ
ภาระงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสงี่ยม มิตรอุดม (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของฝายบริหาร พบวา สภาพการ
บริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จั งหวัดสมุทรปราการ ดานการ
ประเมินผลงานปกครองนักเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก เชนเดียวกับ สําราญ คําชมภู ( 2550 : บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร สภาพปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในดาน
การประเมินผลงานการปกครองนักเรียน อยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับของความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา ประเภท
วิชาที่เรียน และ ระดับชั้น สรุปไดดังนี้ 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองมีมาตร การปองกัน และแกไข
ปญหาเชิงชูสาวของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงงานปกครองมีมาตรการปองกัน และแกไขปญหาพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษาที่เสพยาเสพติด สิ่งมึนเมา อีกทั้งงานปกครองชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนทราบถึง
บทลงโทษในการทําผิดระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วรากร ชยุติกุล (2551, หนาบทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียน นักศึกษาที่มีเพศตางกันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ โดยภาพรวมไมแตกแตกตางกัน  

  2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียน
นักศึกษาที่จบการศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาล หรือเอกชนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจากงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง มีการเผยแพรกฎระเบียบแนว
ปฏิบัติใหกับนักเรียนนักศึกษาอยางทั่วถึง ซ่ึงตองมีความรอบคอบ รัดกุม และครูในงานปกครองมีวิธีจัดการ
นักเรียน นักศึกษาที่ทําผิดกฎระเบียบแบบสมเหตุสมผล เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทางงาน
ปกครองนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยางชัดเจนจึงทําใหนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ตางกันมีความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน ตอการบริหารงานปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ซึ่งสอดคลองกับ ปญญา กระทุมขันธ (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยการศึกษาพบวา สภาพ
การบริหาร งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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  2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษาท่ี
เรียนตางประเภทวิชากัน มีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองจัด
กิจกรรมยกยองใหกําลังใจนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติ และพฤติกรรมดีทุกครั้ง  มีการจัดกิจกรรมอบรม
ตอนเชาหนาเสาธงที่นาสนใจทุกวันและ งานปกครองจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมกอนเปดเทอมทุกป  
อีกทั้งวิทยาลัยฯสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีงานทํา และมีรายไดระหวางเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ พระลอน เขม
จิตฺโต (2556 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการดําเนินชีวิต ของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาท่ีมีประเภทวิชาตางกัน มีการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการดําเนินชีวิต ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาการเรียนในประเภทวิชาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการนําหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใชในการดําเนินชีวิต  
  2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ที่มีระดับชั้น
ตางกันมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพ ปาซาง อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก งานปกครองติดกลองวงจรปดบริเวณโรง
จอดรถ เพื่อลดการสูญหายของอุปกรณรถจักรยานยนต และไดจัดครูเวรประจําหอพักเพื่อดูแลความปลอดภัย
ใหแกนักเรียนนักศึกษา มีครูเวรดูแลหนาประตูวิทยาลัยฯ ทุกเชาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา มีการ
ตรวจบัตรบุคคลที่ เขา - ออกวิทยาลัยฯทุกคร้ัง อีกทั้งงานปกครองกําหนดการปด - เปดประตูหนาวิทยาลัยฯ 
ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.30 น.จึงทําใหความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในแตละระดับชั้น ไมมีขอแตกตางใน
ดานการบริหารงานปกครองของวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดวงศ ดอกแกว (2557 : บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามระดับชั้นเรียนพบวา นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิเคราะหปริมาณงานของงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน เพื่อจะไดเปนแนวทางในการบริหารงานของฝายปกครองของวิทยาลัยตอไป 
 2. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรมีการวางแผนพัฒนางานปกครองของวิทยาลัยทั้งระยะส้ันและระยะยาว
 3. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรสงเสริม ขาราชการครู นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นและ
พัฒนาความสามารถอยางอิสระ 
 4. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรมีการใหความรูเรื่องกฎหมายระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีแกครูโดยสม่ําเสมอ 
 5. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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