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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษา
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การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพและตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนของ
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คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานที่ 3 ดานการบริหารงานบุคล ดานที่ 2 ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานที่ 4
ดานการบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน จําแนกตามอาชีพและตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of the study were 1) to determine the Parents’ Satisfaction Towards
School Administration in Jao Por Khao Kaew Group, Sam Ngao District , Tak Province
2) to compare the parents’ satisfaction towards school administration in Jao Por Khao
Kaew Group, Sam Ngao District , Tak Province classified by sexes, ages, highest earned,
job and school’s location. The sample of the study was 291 parents in Jao Por Khao
Kaew Group. The instrument used to collect data was a rating scale questionnaire with a
reliability of 0.95. The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation,
t- test and F-test.

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



Based on the findings of the research, it was concluded that :
1. The parents’ satisfactions toward school administration in Jao Por Khao Kaew
group, Sam Ngao district , Tak Province were at the high level. However, when taking
each aspect into consideration, it was obvious that all aspect were high as well.
2. The comparison of parents’ satisfactions toward school administration
classified by different sex, ages, and highest earned degree found that there is not
significant. However , when compare on different career and different school locations it
was found that there was a significant different by statistical at .05 level.
Keyword: Satisfaction, School Administration

บทนํา
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร งานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง ซึ่งมีหลักการสําคัญที่เนนการกระจายอํานาจ
โดยผานคณะกรรมการสถานศึก ษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
ทําใหโรงเรียน ควรสนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุมการบริหาร ทั้ง
4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารงานทั่วไป
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษามากมาย โดยเฉพาะ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน
เรงพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหได ตามเกณฑมาตรฐานอยางมีคุณภาพและเพื่อใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาไดบรรลุตามวิสัยทัศน และวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสูมาตรฐานสากล จึงควรเปด
โอกาสให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข องได แ สดงความคิ ด เห็ น อย า งอิส ระ เพื่ อ รว มกั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพกระบวนการจั ด
การศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน ที่มีตอการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อนํามาพัฒนาโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพ (สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12)
โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ผูปกครองตั้งความหวังไวอยางสูง เพื่อเปนที่ประสิทธประสาทความรู อบรม
บมนิสัยลูกหลานใหมีคุณธรรมจริยธรรมดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแตครอบครัวจนถึงประเทศชาติ แตใน
ปจจุบันผูปกครองไมแนใจในคุณภาพของโรงเรียนแตละโรงเรียนวามีความเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา เทา
เทียมกันเพียงใด ถึงแมกระทรวงศึกษาธิการตางประชาสัมพันธกันมาตลอดวาโรงเรียนทุกโรงเรียนมี มาตรฐาน
เทาเทียมกันในดานองคประกอบ ทางอาคารเรียน อาคารประกอบการ วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และครูผูสอน
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานดีเดน ตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาด เล็กเพื่อใหผูบริหาร
และครูตื่นตัวในการพัฒนาโรงเรียนไปสูมาตรฐานเดียวกัน แตก็ยังไมสามารถเปลี่ยนแนวคิด ของผูปกครองได
เพราะผูปกครองยังมีแนวคิดที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พอแมบางคน ปลูกฝงลูกตั้งแตยัง
เล็กใหยึดมั่นกับโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาและที่เปนเชนนี้เกิดจากความเปนมาตรฐานของ โรงเรียนหรือความ
นิยมของผูปกครอง คงไมไดอยูที่โรงเรียนมีอาคารใหญโตสวยงาม มีวัสดุดีเยี่ยมหรือครูสอน เกงเทานั้น แตสิ่งที่
พอแมหรือผูปกครองปรารถนาอยางแรงกลาคือคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษามาเปน สิ่งสําคัญ (วลัดดา
คําจุมพล, 2551 : 2)
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หนวยงานที่สํ าคัญในการจัดการศึกษาที่จะตองไดรับความรว มมือ จากผู บริหาร คณะครูอาจารย
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองของนักเรียน นั่นคือโรงเรียนเพื่อให มีสวนรวมในการคิดวางแผน
เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกันอันจะเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาในทุกๆ ด านซึ่ งถือเป นการสรางความสั มพัน ธระหว าง ชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจ ของ
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสําเร็จของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา อันจะนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนในที่สุด
ผูปกครองมีความคิดเห็นวาโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามี สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนตาม
โอกาสอันสมควร (ธมกร ดุลยปกรณ ชัย, 2556:1-2)
ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดใหคําจํากัดความไววา หมายถึง
ความรูสึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราไดรับความสําเร็จ ตามความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Need) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) วูลแมน (Wolman, 1999) ความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ ขอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2542 : 775) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีความสุขหรือ ความพอใจเมื่อไดรับความสําเร็จหรือไดรับสิ่งที่
ตองการ เคิรค (Quirk, 1987) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่
ตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ โดยสรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุขที่
ความตองการ หรือเปาหมาย ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั่นเอง สําหรับผูปกครองนักเรียนสวนใหญก็ยอม จะ
มีความตองการหรือความคาดหวังวา การบริหารโรงเรียนจะทําใหนักเรียนที่ผูปกครองสงเขามา เรียนนั้น ได
ความรูและความสามารถหรือไดผลการเรียนดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งสามารถวัดไดจาก แบบสอบถามวัดระดับความพึง
พอใจหรือผลการสอบ (ชุติมา แพนกุดเรือ, 2556 : 3)
จากเหตุ ผลดั งกลา ว ผู วิจัย จึง ไดศึกษาความพึงพอใจของผูป กครองตอการบริหารสถานศึ กษาของ
โรงเรียนในกลุ มเจาพ อเขาแกว อํา เภอสามเงา จัง หวัด ตาก เพื่อใหโ รงเรีย นประสบผลสํา เร็จในการบริหาร
สถานศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะ
เปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของผูปกครอง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม เจาพอเขา
แกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ในกลุมเจาพอ
เขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน

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

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน
ปจจัยความพีงพอใจ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารงานทั่วไป
5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน

ความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนในกลุม เจาพอเขาแกว
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. เพศของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน
2. อายุของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน
3. วุฒิการศึกษาของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน
4. อาชีพของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน
5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน

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

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ใน คือ จํานวน 40 ขอ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ จํานวน 13 ขอ
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ จํานวน 7 ขอ
3. ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 8 ขอ
4. ดานการบริหารงานทั่วไป จํานวน 12 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมื อ ผู วิ จัยได ดํ าเนิ นการศึกษาหลักการ ทฤษฎีแ ละงานวิ จัย ที่เกี่ยวของ แล ว นํา ผล
การศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่
เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ ผูปกครอง
นักเรียนของกลุมโรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพื่อหาคาความ
เที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้ง
12 แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง
3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เกี่ยวของหลังจากเก็บขอมูลแลว
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเครื่องมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใช
ความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
เจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในดาน การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร ดานงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป แลวนําผลวิเคราะหไปแปลผล ตามวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน ของการศึกษาวิจัย การแปรความหมายของคะแนน ใชคาคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกําหนด เกณฑที่
ใชในการวิเคราะหตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 163 อางถึงใน ดุษฎี บุญกระพือ, 2556 : 76) มีดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมาก
คาคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับนอย
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คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับนอยที่สุด

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สรุปผลไดดังนี้
ตาราง 1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน กลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม
n = 291
ระดับ
ดานที่
การกระจายอํานาจการบริหารงาน
SD
X
1.
ดานการบริหารงานวิชาการ
4.21
0.22
มาก
2.
ดานการบริหารงานงบประมาณ
4.14
0.27
มาก
3.
ดานการบริหารงานบุคคล
4.18
0.26
มาก
4.
ดานการบริหารงานทั่วไป
3.82
0.18
มาก
รวม
4.09
0.18
มาก
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกกระบวนการอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานการบริหารงาน
วิชาการ รองลงมาคือ ดานที่ 3 ดานการบริหารงานบุคล ดานที่ 2 ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานที่ 4
ดานการบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ
เพศ
n
SD
t
Sig.
X
ชาย
147
4.1614
0.18013
-0.594
.868
หญิง
144
4.1740
0.18021
รวม
291
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แยกตามเพศพบวา ผูปกครองเพศชายและเพศหญิง มีระดับ ความพึงพอใจ
ตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหวางกลุม
.020
2
.010
.300
.741
ภายในกลุม
9.373
288
.033
รวม
9.393
291
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอ
การบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
เจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
n
SD
t
Sig.
X
ระดับประถมศึกษา
126
4.1476
0.16379
-1.661
.059
ระดับสูงกวาประถมศึกษา
165
4.1829
0.19048
รวม
291
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหวางกลุม
.747
3
.249
8.271
.000*
ภายในกลุม
8.645
288
.030
รวม
9.393
291
*<.05
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนั้นเนื่องมาจาก ปจจุบัน
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดมีแผนการพัฒนาการจัดการทุกดาน มีการปรับแผนกลยุทธในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจําทุกป มีการกําหนด
วิสัยทัศนใหมและดําเนินการตามแผน จากนั้น มีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและไดรับ
การประเมินจากคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ รวมคิด
รวมพิจารณา ตัดสินใจในการดําเนินการดานตาง ๆ การบริหารงานที่เปนระบบทําใหผูปกครองที่มาติดตอ ไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนไดมีการแจงขาวสารถึงผูปกครองเสมอ ทําใหผูปกครอง ไดทราบถึงการดําเนินการ
และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ
เพื่อจะไดนํ ามาเป นแนวทางในการพัฒนาโรงเรีย น ทํ าใหผูป กครองนักเรียนมี ความรูสึกที่ ดีต อโรงเรี ยน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา แพนกุดเรือ (2556 : 50-51) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียน เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ รั ชนี ทีปกากร (2556 : 56-57) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาล
เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวมอยูใน ระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดใหความสําคัญ ในดานการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น เนนกระบวนการจัดการเรียน การสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผล
การศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา ความสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555 : 81) ได
ศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนศรีหฤทัย สังกัด สังฆมณฑล
จันทบุรี ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากทุก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ งานวิจัย
ของ พัทธนันท อึ้งรัก (2556 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ การจัดการศึกษาของ
โรงเรีย นปากคลองบางขนาก สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษา ฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ด า น
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดมีการติดตอ ประสานงาน แจงขอมูลขาวสารใหแก
ผูปกครองนักเรียนและเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาของโรงเรียน รวมถึงทางโรงเรียนจัดใหมีการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนดานอาหาร เสื้อผา อุปกรณ
การเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556 : 65-66) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบวา ดานบริหารงานงบประมาณ โดยรวม
อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย ของ วรายุทธ แกวประทุม (2556 : 92-93) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอ การบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
1.3 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึ กษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว มีบุคลากรจํานวนครู ที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
สามารถดูแลใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่เกิดปญหา ไดอยางทั่วถึง และครูมีความรูความสามารถตรงตามวิชาที่
ไดรับมอบหมายในการสอน อีกทั้ง โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ครูทุกคนในโรงเรียนไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ ชมพูวิเศษ (2556 : 74-75) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบวา ดานบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจ
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูล ตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญมณี แฝงบุญ (2556 : 92-93) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เกาะแกวพิสดาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา
ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก
1.4 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว สรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูปกครองและชุมชน สราง
บรรยากาศที่ผูปกครองนักเรียนรูสึกเปนกันเอง ทําใหเกิด ความประทับใจและยินดีที่จะใหความรวมมือสนับสนุน
กับโรงเรียนและมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผุสดี แสงหลอ (2555 : 64-65) ไดศึกษาความพึง
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พอใจของ ผู ป กครองต อการบริห ารงานของโรงเรีย นสวนป า อุป ถัม ภ สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยูในระดับมาก และ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นงลักษณ กลมเกลี้ยง (2554 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตนศึกษา ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบวา ความพึ งพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและ
ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน สรุปไดดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แยกตามเพศพบวา ผูปกครองเพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุม
โรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการเปดโอกาส ใหผูปกครอง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นับเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่จะชวยพัฒนาการศึกษา
ใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนคิดเปน และสามารถแกปญหาได
ซึ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหผูเรียนไดเรียนรู ดวยการลงมือปฏิบัติจริง สอดคลองกับการวิจัยของวง
เดือน ธรมีฤทธิ์ (2552 : 89) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียนวัดโพธิ ศรีบรรจง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจกับการบริหารงานโรงเรียนโพธิ ศรีบรรจงอําเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา จําแนกตามเพศชายกับเพศ
หญิง มีความพึงพอใจตอการเรียนโรงเรียนวัดโพธิศรีบรรจง พบวา โดยรวมไมแตกตางกั น เชนเดียวกับการวิจัย
ของ สหภัส อักษรถึง (2556 : 159) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาความ พึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนมิวสิคทาวน ไทยแลนด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมิวสิคทาวน ไทยแลนด ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได พบวาผูปกครองที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีระดับ ความพึง
พอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติไดประกาศใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนตองจัดการเรียน
การสอนทีหลากหลายตอบสนองกับความตองการของ ผูเรียนทําใหผูปกครองนักเรียนทีมีชวงอายุที่ตางกัน ตาง
ใหความสนใจและติดตามขาว คราวความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของชาติ จึงมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวาจะสามารถจัดการเรียนการสอนไดตอบสนองพระราชบัญญัติการศึก ษา
แหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทําใหไมวาผูปกครองจะมีชวงอายุที่ตางกัน แตมีความพึงพอใจตอ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ไมตางกัน สอดคลองกับการ
วิจัยของ ชลธิดา นาทมนตรี (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ ผูปกครอง ครู
นักเรียน ที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของ ผูปกครอง ครู นักเรียน ที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรี ย น ศรี วิ ก รม สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนการศึ ก ษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วงเดือน ธรมีฤทธิ์ 2552 : 90) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที มีต อ
การบริหารงาน โรงเรียนวัดโพธิ ศรีบรรจง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
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นักเรียนมีความพึงพอใจกับการบริหารงานโรงเรียนโพธิ ศรีบรรจงอําเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา จําแนก
ตามอายุ มีความพึงพอใจตอการเรียนโรงเรียนวัดโพธิศรีบรรจง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดมีนโยบายใหโรงเรียนจัดการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โรงเรียนตองจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการ ของผูเรียนทําใหผูปกครอง ทุกคน ได
ติดตามขาวคราวความเคลื่อนไหว ในการจัดการศึกษาของชาติ จึงมีความคาดหวังตอการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรี ย นว า สามารถจั ด การเรี ย นการสอนได ตอบสนองพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางโรงเรียนไดจัด กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและงานวิชาการอยูเสมอ โดยมีการเชิญ
ผูปกครองนักเรียนและประชาชน เขารวมกิจกรรมดวยจึงทําใหครูและผูปกครองมีโอกาสไดพบกันอยูเสมอ การที่
โรงเรียนเปดโอกาส ใหผูปกครองทุกคนเขารวมกิจกรรม จึงทําใหผูปกครองที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมีความ
พึงพอใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของ จินตนา ทวงพงษ (2551 : 6869) ไดวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนนิคมสรางตนเอง
จังหวัดระยอง 1 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตาง พบวาความ
พึงพอใจภาพรวมของผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความ พึงพอใจไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัย
ของ นเรศ ไชยเลิศ (2557: 70-71) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาความ พึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ์ ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองทีมีระดับวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไป
ตามสมติฐานขอที่ 2
2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูปกครองทุกอาชีพตางก็คาดหวังให บุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ ดีขึ้น โดยทาง
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการ
จัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู สะอาดและรมรื่น
สวยงาม พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจน ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยากร
ภายนอก รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ไดเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา จนทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ทําใหผูปกครองทุกคนมีความพึงพอใจ ในพัฒนาการของบุตรหลานของตน นอกจากนี้ยัง
มีการประชุมผูปกครองทุกปการศึกษา มีการเชิญ ผูปกครองในอาชีพตาง ๆ มารวมกิจกรรมในโรงเรียนในโอกาส
ที่จัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง การมาใหความรูแกนักเรียนในบางโอกาส สอดคลองกับการวิจัยของ เสาวภาคย ปฐม
พฤกษวงษ (2558 : 92) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอําเภอ
เขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานของโรงเรียนอําเภอเขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เชนเดียวกับการวิจัยของ ศิริพร โชตะนา (2559 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ผูปกครองที่มี
อาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน พบวา ผูปกครองที่มี
ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูปกครองที่มีตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนอยูในพื้นที่
เหนืออางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลมีความใกลชิดและผูกพันกับโรงเรียนมากกวา ผูปกครองที่มีตําแหนงที่ตั้งของ
โรงเรียนอยูในพื้นที่ราบ เนื่องจากผูปกครองสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมอยูบริเวณรอบโรงเรียนทําใหไดรับ
ขาวสารและการประชาสัมพันธของโรงเรียนอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน สอดคลองกับการวิจัยของ อุษณี วิบูล
ยาคม (2557 : 54) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส จังหวัดชลบุรี พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
ภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550 : 90 ) ไดวิจัยเรื่อง ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา ความแตกตางระดับความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามความคิดเห็นของ ผูที่อยูอาศัยนอกเขตอําเภอทุงสงและใน
เขตอําเภอทุงสง มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมดอยสัพพัญู จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ครูควรจัดบริการซอมเสริมนักเรียนที่เรียนชา
2. โรงเรียนควรมีการจัดทําระบบการบริหาร การเงิน เปนไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและ
เปดเผยตอชุมชน
3. โรงเรียนควรจัดระบบฐานขอมูลของโรงเรียนเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
4. โรงเรียนควรมีการแจงขาวสารจากโรงเรียนถึงผูปกครองเปนประจํา
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
Internal Educational Quality Insurance in School for Students Quality Development
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บทคัดยอ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไมวา จะเปนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือภายนอก
สถานศึกษา เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือ
การประเมิน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปน
กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นใจ
วา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความ
มุงหวังของสังคม มีการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให ผูเรียนมีความรูความสามารถ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และ
ความถนัดที่แตกตางกัน และที่สําคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมตองการ
สงเสริมใหผูเรียนทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อ
เปนคนเกง เปนคนดีและมีความสุข ตอไปไมว าสถาบัน การศึกษาใด ก็ความมั่ นใจไดวา สถาบันการศึ กษามี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงเทาเทียมกัน เพราะระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ดังนั้น ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของระดับอําเภอ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา กรม
เจาสังกัด และกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน , พัฒนาผูเรียน
Abstract
Internal Educational Quality Insurance for Developing Students Quality Educational
Quality Insurance, even internal Educational Quality Insurance or External Educational
Quality Insurance is concern about educational quality standard and checking system
forward to educational quality standard specification. Educational Quality Insurance is
planning and manages system to ensure that the school will develop the students to learn
through quality standard in curriculum and social expectation. There is educational
management efficiency to make the students having knowledge, skills, attitude, other
personalize of individualization, responds to needs , interests and skills. And the most
important is everyone has a social quality standard, encourage the students to develop their
abilities such as body , brain , socialize and virtue to be the intelligent , good and happy
person. In the future, every schools will sure that they have equal educational standard
because of the equalization of Educational Quality Insurance standard. So the School
Administration , teachers, educational personnel including the person who concern the
education such as the school committee , the parents and community responsibility. Also the
department in district , province and educational service area have to responds together.
Keyword : Internal Educational Quality Insurance , Students Development
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บทนํา
ในปจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเสมือนรากฐานของการศึกษา การจัดการศึกษาใหมีความกาวหนา
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ยอมตองอาศัยการวางแผนดานการศึกษา ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคลองกับสังคมโลกยุคใหม การศึกษามีความสํา คัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศเนื่องจาก เปนกระบวนการสํา คัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนการ
แข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ การแก ไ ขป ญ หาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งหรือ การพั ฒ นาด า นต า ง ๆ นอกจากนี้
ภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดชวยเสริมในสวนที่ภาครัฐดําเนินการไมทั่วถึง ชวยสรางความ
หลากหลายในดานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาทําใหเกิดการศึกษาทางเลือกตาง ๆ เปนการชวยเติมเต็มการ
เรียนรูใหกับเด็กและเยาวชน
ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญกับการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีการกําหนดบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จากหนวยงานของรัฐซึ่งใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามที่รัฐกํา หนดไวในพระราชบั ญญัตินี้ ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน การประกันคุณภาพเปน เรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคู
ไปกับการจัดการศึกษา ซึ่งประเทศไทยเริ่มตื่นตัว เพราะไดมีการกําหนดเรื่องนี้ไวเปนกฎหมายครั้งแรก อยางไรก็
ตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในสวนที่ เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพยังมีความเขาใจไมตรงกันและบาง
กรณีก็อาจผิดแผกแตกตาง ไปจากเจตนารมณพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (สถาบัน
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ , 2544 : 8) การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่ง จะสรา งความมั่ น ใจว า การศึ กษามี คุ ณ ภาพและพั ฒ นาใหเป น ผู เรีย นมีค วามรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดาน รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อเปนคนเกง คนดีและมีความสุข
ดังนั้น สถานศึกษาจะตองมีความรวมมื อกับผู ที่เกี่ยวของ ไมวา จะเป น ผู บริหารสถาบัน การศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของระดับอําเภอ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา กรม
เจ า สั งกัด และกระทรวงเพื่ อรวมการกํา หนดวิ สั ย ทัศ น แ ละภารกิจ ที่ ชั ดเจน และจั ดทํ า แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาโดยยึดขอมูล และสารสนเทศพื้นฐานที่จํา เปนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของทองถิ่นเพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและเมื่อสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนไป
แลวจะตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีเอกสารขอมูล และสารสนเทศ
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของการดําเนินงานที่มุงเปาหมายไปยังคุณลักษณะของผูเรียน นําไปสู
การวางแผนเพื่อรับการประเมินภายในจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป
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เนื้อเรื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 47 )และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
ที่กําหนด ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น ได
นําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงมีการปรับปรุงโดยหลอมรวมกฎกระทรวงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษายึดเปนกรอบในการดําเนินงาน โดย
กํา หนดภาระงานหลั กไว 8 ขอ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน จึ ง ได กํา หนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญสรุปได 8 ประการ ดังนี้
1. การกํ า หนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา จากมาตรฐานการศึ กษาของชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนํา ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศใหเกิด
ประโยชนกับ ประชาชนไทยทุกคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยนา มาจัดทําเปน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ประกาศไวนี้เปนหมายการพัฒนาสถานศึกษารวมทั้งผนวกมาตรฐานที่
แสดงเอกลักษณของสถานศึกษาไวดวยอยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเองอาจตองการเพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามบริบทและความตองการของทองถิ่นอีกก็ได.
2. การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาตองคํานึงถึงหลักการ
กระจายอํา นาจการมี ส ว นรว ม และการนา ไปสู การปฏิ บั ติไ ด จ ริง ซึ่ ง แผนพั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึก ษาที่ ดี มี
ลักษณะสําคัญ โดยสรุปจํานวน 8 ประการดังนี้
(1) มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนในการจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ
(2) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนาและสภาพความสําเร็จของการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม
(3) กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยอาศัยหลักวิชาการหรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษที่
อา งอิง ได ครอบคลุ ม การพั ฒ นาหลั กสู ต ร ด า นการจั ด การเรีย นการสอน/การจั ด ประสบการณ การเรี ย นรู
กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัดและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ
เพื่อนา ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
(4) เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการได
และระบุไวอยางมีประสิทธิภาพ
(5) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน รับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดาผูปกครองและบุคลากร
ภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน
(7) กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(8) มีการประเมินผลการดา เนินงานตามแผนและนา ผลการประเมินไปใชอยางตอเนื่อง
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการ
พั ฒ นางาน และการสรา งระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน สถานศึ ก ษาขนาดใหญ แ ละขนาดกลางควรมี
คณะทํา งาน ทํ าหนา ที่วางแผนติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และจัดทํ ารายงานการพั ฒนาคุณ ภาพการศึ กษา
ประจําปของสถานศึกษาโดยแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และ
รวมติดตาม ตรวจสอบ เก็บขอมูล สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจาํ นวนครูนอยมากควรรวมกันวางแผน จัดระบบ
การเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมูตั้งแตต นปการศึกษา ทําใหไดตามแผนที่วางไว สถานศึกษาควรมีการ
จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูใหครอบคลุมและขอมูลมีความสมบูรณคนไดงาย และสะดวกรวดเร็ว มีการ
นําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ
การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่ต องดํา เนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวใน
ตัวชี้วัดของโครงการการดา เนินงานตามแผนนั้น สถานศึกษาตองสรางระบบการทา งานที่เขมแข็งเนนการมีสวน
รวม ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ ที่จะทํา ใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ตัวอยางเทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ เชน วงจรการพัฒนาคุณภาพ PCDA ของเด
มิ่ง (Deming Cycle) แนวคิด Balanced Scorecard การกา หนดกรอบกลยุทธ(Strategy Framework)และ
เทคนิคการบริหารอื่นๆ เชน เทคนิค5ส, TQM, QC,Six Sigma, Benchmarking,ToPSTAR เปนตน
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ชวยให
สถานศึกษามีขอมูลถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพการศึกษาในรอบถั ดไป
นอกจากนี้ ผ ลจากการตรวจสอบคุณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษายั ง มี ส ว นช ว ยกระตุ น ผู ที่ เ กี่ย วข อ ง ทั้ ง นั ก
การศึกษา ผูปกครองและชุมชนใหต ระหนักถึงการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับ
ทองถิ่น หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย โดยสถานศึกษาควรตั้งคณะทํางานขั้นเพื่อวางแผน ติดตาม และรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน / โครงการตลอดป การศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบ การติดตาม
ตรวจสอบ สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกป ดําเนินการอยางจริงจัง
ตอเนื่องและเปนระบบสนับสนุนใหครู ผูปกครองและผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม
6. การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานที่กําหนด จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขางตน สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ขางตน สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไวดวยอยางไรก็ตาม สถานศึกษาที่มีความพรอมอาจตั้งคณะทํางานขึ้น ทําหนาที่ประเมิน
คุณภาพในของสถานศึกษาก็ไดซึ่งเปนการสรางระบบการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง แลวนําผลจากการประเมิน
ไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตองครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัยที่กําหนดไวนอกจากนี้ สถานศึกษาอาจประเมินคุณภาพ
ผูเรียนโดยรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายคน เปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียนทางดาน
วิชาการโดยขอใชแบบทดสอบจากองคกรที่มีแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเปนการรายงานผลการจัดการศึกษาแกบุคลากรในทุกระดับ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําเสนอแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
โดยการแบงเนื้อหาของรายงานออกเปน 4 บท ประกอบดวย
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บทที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
บทที่ 2 เปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา
บทที่ 3 ความสําเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
บทที่ 4จุดเดน –จุดดอยและความตองการการชวยเหลือ
นอกจากนี้ ค วรระบุ ห ลั ก ฐานข อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการประเมิ น ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไวดวย
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องควรพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้
(1) ถาเปนโครงการที่ดีสมควรดําเนินตอไปก็ดํารงโครงการนั้น ไว
(2) ถาเปนโครงการที่ดีแตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมีจุดบกพรองถา
มีการปรับปรุงแกไขใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดียิ่งขึ้น
(3) ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานอยูตลอดเวลาก็พัฒนาดําเนินโครงการ
นั้นตอไปอยางไมหยุดยั้งและ
(4) หากมีเหตุการณหรือสิ่งที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน ก็จําเปนตอง
จัดทําโครงการใหมๆ ขึ้นเพื่อปองกันปญหา
การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญและความเปนมาอยางไร
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดการสื่อสารไรพรมแดน หรือเปนยุคของ
ขอมูลขาวสาร (Information Technology) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆอยางรวดเร็ว ทั้งทางด าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหบุคคลตองมีการเรียนรูที่
จะปรับตัวใหทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรูและปรับตัวไดดีอันเนื่องมาจากการไดรับการศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพ และการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพจํ า เป น ต อ งมี ระบบการศึ ก ษาและการจั ด การระบบที่ ดี มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกๆดาน ทั้งทางดานการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ
และแหลงการเรียนรู ตลอดจนการสรางความรวมมือและการประสานสัมพันธระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง
ชุมชน และองคกรตางๆยุทธวิธีในการทํา ใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่สําคัญจากการสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําใหประเทศไทยมีการรับรูและ
ตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมตอประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม ความ
ตองการของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมทางดานการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางมาก สิ่ง
เหลานี้ไดถูกระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา
ที่มุงเนนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุงเนนในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา
47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน
(Internal Quality Assurance) มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสั งกัดหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49
กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน องคกรมหาชน ทําหนาที่
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน
การประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชนอยางไร
การประกันคุณภาพการศึกษากอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล
2. การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการให บริการทางวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ
4. ผูเรียน ผูปกครอง ผูจางงาน และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ
5. สถาบันการศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตอง และเปนระบบในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา
6. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงไดมาตรฐานสม่ําเสมอ
7. ผูเรียนรูลวงหนาวาจะไดรับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและไดผลตามความตองการ
8. ผูปกครอง ชุมชน ครู หนวยงานการจัดการศึกษาในทองถิ่น มีสวนรวมกําหนดมาตรฐานคุณภาพที่
ผสมกลมกลืนระหวางมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานทองถิ่น
9. ผู บ ริห ารสถานศึก ษาเป น ผู นํ า การจั ด การเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยผนึ กกํ า ลั ง กั บ ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบัง
เกิดผลกับผูเรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา
10. ครูไดรับการพัฒนาและจูงใจใหวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน
กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหนําไปสูการบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรูอยางครบถวน ใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรี ยนการสอน และชวยให
คุณภาพการศึกษามีความเปนระบบระเบียบ
11. มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุงตรงตอการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลงแฟม
ผลงานที่ผูบริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล นําผลมาใชเพื่อการพัฒนาและรายงานสูชุมชน
สม่ําเสมอวา การจัดการเรียนการสอนทําใหบังเกิดผลตามเปาหมายคุณภาพการเรียนรูที่กําหนดไวลวงหนาไดดี
เพียงใด
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร
ในอดีตที่ผานมา พอแม ผูปกครองสวนใหญมักใหความสําคัญกับการเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ใหกับลูก สวนใหญจะมองหาเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเปนมาของโรงเรียนที่ดี และไดรับการ
ยอมรับจากสังคม ตางก็จะมุงมาสอบแขงขันกันเปนจํานวนมาก ลักษณะของคานิยมในการเลือกโรงเรียนใหกับ
ลูกดังกลาวมีมายาวนาน แตในปจจุบัน การพิจารณาในปจจัยตางๆ อาทิ วิสัยทัศนของผูบริหาร คุณภาพครูและ
บุ ค ลากร สื่ อการเรีย นการสอน เทคโนโลยี แ ละแหล ง เรีย นรู ซึ่ ง นั บ วั น ก็จ ะมี ป จ จั ย อื่น ๆที่ ส ง ผลกระทบต อ
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ภาพลักษณทั้งในสวนของโรงเรียนมากขึ้น ยิ่งถาโรงเรียนที่มีคุณภาพอยูใกลบาน หรือใกลที่ทํางานแลว ยอมเปน
ที่สนใจของผูปกครอง ดังนั้น ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาจึงมีบทบาทมากที่สุดในปจจุบัน ที่จะทําให
โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหลั ก สู ต ร และตรงตามความมุ ง หวั ง ของสั ง คม มี ก ารจั ด การศึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพ
ของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกตางกัน และที่สําคัญคือ ทุกคนมี
คุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมตองการไดเหมือนกันทุกสถานศึกษา เพื่อที่ทุ กสถานศึกษาจะ
ไดรับความไว วางใจจากพอ แม ผู ปกครอง เพราะระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา เป นระบบที่พั ฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อเปนผลเมืองที่เกง
ดี มีสุข ดัง นั้นสถานศึ กษาตองเป ดโอกาสใหทุกฝายที่ เกี่ยวของมี สวนรมในการจัดการศึกษาและ เปดโอกาส
ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
อําเภอ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา กรมเจาสังกัด และกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกันดวย
ขอเสนอแนะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษา
ดวงใจ กฤดากร ไดวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการจําเปนในการดําเนินการดานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) หลังการไดรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาไวดังนี้
1. โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดีนั้นส วนใหญผูรับผิดชอบงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน หรือหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนผูที่มีความรูเรื่องของการประเมินผล
คอนขางดี
2. งานดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสวนใหญดําเนินการโดยบุคลากรกลุมเดียวของโรงเรียน
ทําใหบุคลากรอื่น ๆ ไมมีสวนรวมเทาที่ควร ดังนั้น ในการดําเนินการในระยะตอไป โรงเรียนควรใหบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและรวมทํางานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. หลังจากที่โรงเรียนที่ไดรับการประเมินภายนอกในรอบแรกแลวคงตองแสดงความกาวหนาในระบบ
การประกันคุณภาพของตนเอง โดยการปรับใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น สรางความรูความเขาใจ
อยางจริงจังและจัดใหมีผูปกครองเครือขาย
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียนหรือระหวางกลุมโรงเรียน เพื่อสรางความรูและความเขาใจใน
เรื่องตาง ๆ ที่ยังเปนความตองการจําเปนของบุคลากรในสถานศึกษาอยู
5. โรงเรียนควรจัดใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของรวมกันวางแผนการจัดเก็บขอมูลหรือวาง
แผนการประเมิ น โดยกํ า หนดเวลาของการเก็บ ข อมู ล เป น ระยะ ๆ เพื่ อ ใหผู รั บ ผิ ด ชอบสามารถวิ เ คราะห
สังเคราะห และแปลความหมายขอมูลในภาพรวม แลวนําเสนอตอบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําผลไปปรับใชหรือพัฒนางานของตนเอง และชวยเหลือนักเรียนไดทันที่
6. โรงเรียนควรจัดใหบุคลากรทุกฝายรวมกันกําหนดรูปแบบ / วิธีการประเมินใหเปนไปในทิศทางเดี่ยว
กัน รวมกันระดมความคิดในการจัดทําเครื่องมือใหสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค และมีความเชื่อมโยงกับ
เปาหมาย / มาตรฐานการศึกษา
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7. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหหมวดวิชา / ฝายตาง ๆ จัดทําแผนการทํางาน โดยกําหนดงานและ
ระยะเวลาของงานนั้น ๆ ใหชัดเจน ใหแตละหมวดรายงานความกาวหนาในงานของตนเองเปนระยะ ๆ เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนและสะดวกตอผูบริหารในการกํากับติดตามงาน

สรุป
การประกันคุณภาพภายใน เป นการตรวจสอบ การควบคุม การติ ดตาม ประเมิ นผลคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นทั้งหมด หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีก ารวาง
ระบบงานที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจน มีการดําเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ สวนการ
ประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตร ฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทําโดยหนวยงานภายนอก หรือผูประเมินภายนอก เพื่อมุงใหมี
การพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของสถาบั น การศึกษาใหดี ยิ่ง ขึ้น การประกัน คุณ ภาพภายใน จะเน นการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานตางๆ ของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ
(Process) สวนการประกันคุณภาพภายนอก จะเนนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ
ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกัน
คุณภาพภายนอกโดยตรง การประกันคุณภาพภายนอก จะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถาบัน ซึ่งในการประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ
และลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาจะตองจัดทํารายงาน
ประจําป เตรียมเอกสารขอมูลในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเองอยางนอย 3
ปการศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือ สมศ. ตอไป
ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนระบบที่สถานศึกษารวมกับชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด เพื่อสรางความมั่น ใจ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาขอมูลหลั กฐานที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวข อง วา
ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย นให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การประกันคุณภาพจึงไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ฉบับแกไขปรับปรุง
(พ.ศ.2545) หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อผูเรียนเติบโตเปนคนที่มี ศักยภาพ มี
ความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อเปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุข
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ นามสกุล
พิมพา ชนะเกษตร
วัน เดือน ปเกิด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533
ที่อยูปจจุบัน
14/2 หมู 3 บานหวยเดื่อ ตําบลโปงสา
อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน 58130
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
ครูผูชวย โรงเรียนบานแกงหอม
จํานวนปประสบการณการทํางาน 3 ป
ที่อยูที่ทํางาน
โรงเรียนบานแกงหอม
ตําบล เมืองแปง อําเภอ ปาย
จังหวัดแมฮองสอน
58130
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
คณะครุศาสตร เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. 2559
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
Administration based on the Good Governance in the Elementary School, Wihan
Dang District, Saraburi Province under Saraburi Primary Educational Service
Area Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

มุทิตา พรมนต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน
ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นครู 2) เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริ หารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา อํ า เภอวิ หารแดง จั ง หวั ด สระบุ รี จํ า แนกตามเพศ วุ ฒิ ก ารศึ กษา และ
ประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ใน 10 ดาน หาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา 1) การศึกษาการใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ และหลักความเสมอภาค เปน
อัน ดั บ สุ ด ท า ย 2) การเปรีย บเที ย บความคิด เห็น ของครูต อการใช หลั กธรรมาภิบ าลในการบริหารโรงเรีย น
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ การทํางาน
พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา , หลักธรรมาภิบาล
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Abstract
Administration based on the good governance in the elementary school,
Wihandang District,Saraburi Province under Saraburi Primary Educational Service Area
Office 2. The purposes of this research were 1) To study the use of good governance
principles in school administration according to teachers' opinions. 2) Comparison of
teachers' opinions toward using good governance principles in primary school
administration, Wihan Daeng district Saraburi Province, classified by gender, education
and work experience ,the sample used in this research were 103 teachers in
elementary school in Vihandaeng District, Saraburi Province Educational Service Area
Office 2 academic year 2016. The research instruments were the 5-level rating scale
questionnaire, asking for opinions on good governance in Elementary Schools. Wihan
Daeng district Saraburi Province 10 aspects studied, find quality tool by 4 experts. The
reliability of the content validity were .91. The dada were analysis by mean, standard
deviation and t-test.
The findings of research were as follows: 1) To study the use of good
governance principles in school administration according to teachers' opinions in
Elementary school, Vihandaeng district ,Saraburi Province under Saraburi Primary
Educational Service Area Office, the total was middle level, and the highest was
responsibility, the second was Decentralization ,and the Last position was Equality.
2)Comparison of teachers' opinions toward using good governance principles in
primary school administration, Wihan Daeng district Saraburi Province, classified by
gender, education and work experience , the opinions on the administration of the
principles of good governance in Elementary schools Wihandang District,Saraburi
Province under Saraburi Primary Educational Service Area Office, The summary were
not significance different at .05 level.
Key Word (s) : educational administration, Good Governance

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกสงผลใหสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สาระตลอดจนแนวทางในการจัด
การศึกษา ในฐานะเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลในชาติใหพรอมและปรับตัวใหสอดคลอง
เหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลงของกระแสสั ง คมโลกทุ ก รู ป แบบทั้ ง ในส ว นของภาครั ฐ เอกชนจํ า เป น ต อ ง
บริหารงานใหจําเปนตอความเปลี่ยนแปลง ใหทันสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จะนําประเทศชาติใหมีการ
พัฒนากาวหนา การบริหารการศึกษาของไทยเกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน
กฎหมายการศึกษาที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนครั้งใหญ ซึ่งครู นักเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวขอ งกับการศึกษาตองศึกษาทําความเขาใจกับการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยมุงใหคนไทยไดรับการพัฒนาเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 6-7)
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่เปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการ รวมทั้งการมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการสถานศึกษาพึงตองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อ ใหผูรวมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการที่รัฐกําหนดใหมีมาตรฐานดานคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการ มีการเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) มาเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อใหทั้งภาครัฐภาค
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ธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
(good governance) หรือ ธรรมาภิบาล นับเปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมี
องคประกอบที่สําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูง ตามที่
ประชาชนตองการ การบริหารงานอยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ ธรรมาภิบาลจึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของ
องคกรไมวาจะเปนหนวยงานของขาราชการหรือเอกชน ที่ตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอ มของ
ประชาชนและผูบริหารทุกระดับ (ไชยวัฒน คําชู, 2545 : 25) ธรรมาภิบาลเปนหลักคิดในการบริหารองคกร เพื่อ
ประกันการฉอราษฎรบังหลวงและเรื่องความไมมีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2546 : 8)
นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่ เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาของผูเรีย น
รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งกําหนดไวในกฎหมายและระเบียบของไทย หลัก
ธรรมาภิบาลในระดับสากล อีกทั้งแนวคิด สําหรับในการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
มาวิเคราะหหาจุดรวม พบวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่จําเปนสําหรับภาครัฐไทยควร
ประกอบดวย 10 องคประกอบ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2552 : 8-9) การบริหารจัดการ
สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน และในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐจึงตองนําหลักการ
ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะเปน
นิติบุคคล หลักการดังกลาวไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลัก
มุงเนนฉันทามติ โดยนําหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ไดแก การ
ดําเนินงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งเปาหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) อยางไรก็ตามหลักการทั้ง
10 ประการ ยั ง ไม เพี ย งพอต อการบริหารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของสถานศึก ษา จึ ง ได ใช ก ารที่ จ ะบริหาร
สถานศึ กษาใหบรรลุผลตามจุด มุ งหมายดังกล าว มี แนวทางหรือเงื่อนไขที่ผู บริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 :1-29) ดังตอไปนี้ 1) รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน การ
บริหารแนวใหมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก ดังนั้นผูบริหาร
จึงจําเปนจะตองรวบรวมจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
2) วางแผนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหารตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของปญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการวางแผน สามารถดําเนินการบริหารใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งการดําเนินการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหการบริหารงานบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยาง
เต็มที่ 3) ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ผูบริหารมี
อํานาจบริหารอยางอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนอยางเต็มที่เชนกัน ดังนั้นเพื่อ
ปองกันขอผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองศึกษา และทําความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของอยางแทจริงรวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายคอยใหคําแนะนํากอนการตัดสินใจที่
ตนเองขาดความมั่นใจ 4) การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล การศึกษาเปนบริการกิจการ
สาธารณะที่มีผูเกี่ยวของและไดรับผลจากการบริการจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหการบริหารและการตัดสินใจมีความ
ถูกตองและกอประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการมากที่สุด ผูบริหารควรดําเนินการโดยใชองคคณะบุคคลเขามามีสวน
รวมในการพิจารณาตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 5) จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง แมผูบริหารจะมี
อํานาจอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็ตาม แตอํานาจอิสระนั้นมิใชเปนไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบ
ของทางราชการโดยเฉพาะดานการเงินซึ่งสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
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ตรวจสอบการใชจายเงินของสถานศึกษาทั้งในชวงกอนใช ระหวางใช และภายหลังการใช ดังนั้น ผูบริหารจึง
จําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชีใหครบถวนความถูกตองตามระบบและระเบียบของทางราชการ เพื่อการบริหาร
ของตนเปนไปดวยความโปรงใส
จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา อํ า เภอวิ ห ารแดง จั ง หวั ด สระบุ รี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใหมีคุณภาพพรอมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการใช หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริหารสถานศึ กษาตามความเห็น ของครูโ รงเรีย น
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นครู
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน

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

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รวมประชากรทั้งสิ้น 140 คน กลุมตัวอยางที่ ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 103 คนไดมา โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:608)
ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผู
ศึกษาสรางขึ้นเอง มีสาระสําคัญแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณการทํางาน เปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิด การจัด
ระดั บการกํ า กั บดู แลองค การภาครั ฐตามหลั กธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี (สํ า นั กงาน
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ 2552 : 8 -9) ใน 10 ด าน คือ1) หลั กประสิ ทธิผล 2) หลั กประสิ ทธิ ภาพ
3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปรงใส 6) หลักการมีสวนรวม 7) หลักการกระจาย
อํานาจ 8) หลั กนิ ติ ธรรม 9) หลั กความเสมอภาค 10) หลั กมุ งเน นฉั นทามติ รวมทั้ งสิ้ น จํ านวน 43 ขอ เป น
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert type)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย การบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดดังนี้
ผลจากการศึกษาการใชหลัก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักประสิทธิผล หลักการมุงเนนฉันทามติ
หลักการนิติธรรม หลักการประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม และหลัก
ความเสมอภาค เปนอันดับสุดทาย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 1) ดานหลักภาระรับผิดชอบ โดยรวมและ
รายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบใหบุคลากรมีความชัดเจน ไดตรงตามความสามารถ รองลงมาคือการใสใจในปญหาของโรงเรียนและมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาโรงเรียนและแกปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผูบริหาร การจัดกิจกรรม โครงการ
สนองตอความตองการชุมชน ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปญญาทองถิ่น การกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ใหบริการประชาชนที่มารับบริการที่ถูกตองเปนระบบ และการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน เปนอันดับ
สุดทาย 2) ดานหลักการกระจายอํานาจ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน รองลงมาคือ การมอบหมายงานใหแกบุคลากรปฏิบัติตามความเหมาะสม การแตงตั้งและประชุม
คณะกรรมการนิเทศ ประเมินกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน และการแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน เปนอันดับสุดทาย 3) ดานหลักประสิทธิผลโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน รองลงมาคือ การนําผลการนิเทศกํากับ
ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนมาใชในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ การวางแผน
การดําเนินงานกิจกรรม โครงการโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของสวนราชการหรือหนวยงานที่คลายคลึงกันที่
บริหารงานประสบความสําเร็จ การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค โดยการศึกษาขอมูลรอบ
ดาน และการนิเทศกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ เปนอันดับ
สุดทาย 4) ดานหลักการมุงเนนฉันทามติ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดทั้งจากภายในและภายนอกมาใชในการ
ตัดสินใจการบริหารงาน รองลงมาคือ การใชกระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปขอคิดเห็น 5) ดานหลักนิติธรรม
โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดทํา
กฎระเบี ยบ ขอบั งคับในการปฏิบัติ ไ วอยา งชั ดเจน รองลงมาคือ การนํ าพระราชบั ญญั ติ พระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวงระเบียบและขอบังคับตางๆ ใชในการบริหารโรงเรียน การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ขอบังคับที่โรงเรียนกําหนดขึ้นเพื่อนํามาใชในภายโรงเรียน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆอยูบนพื้นฐาน
ความถู ก ต อ ง มี เ หตุ ผ ลและเป น ธรรม และการออกกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณอยูเสมอ เปนอันดับสุดทาย 6) ดานหลักประสิทธิภาพ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรณรงคสงเสริมใหบุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการ
ใชทรัพยากรอยางประหยัด รองลงมาคือ การวางแผนการใชวัส ดุ ครุภัณฑ ตางๆที่โ รงเรียนซื้ อมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด การควบคุม ดูแลการใชงบประมาณในการ บํารุงรักษา ตกแตงและซอมแซม
อาคารสถานที่ใหถูกตองและคุมคา การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
สนองความตองการของประชาชน และการสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นจัดทําสื่อการเรียนการ
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สอน เปนอันดับสุดทาย 7) ดานหลักการตอบสนอง โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุ ดคือ การกําหนดกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบั ติในการใหบริการจั ด
การศึ ก ษาสนองต อ ความต องการของชุ ม ชน รองลงมาคื อ การบริหารจั ด การศึ ก ษาสนองต อนโย บายของ
หนวยงานตนสังกัด การสํารวจความตองการของบุคลการที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา และการสํารวจความ
ตองการของชุมชน ผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา เปนอันดับสุดทาย 8) ดานหลักความ
โปรงใสโดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
มีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานดานตางๆ อยางเปดเผยแกบุคลากรในโรงเรียนใหทุกคนทราบ รองลงมาคือ
การควบคุม กํา กับ ดู แล ตรวจสอบการทํ าบั ญ ชี ทะเบียนการเงิน และพั ส ดุใหถูกต องและเป น ปจ จุ บั น การ
บริหารงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจายงบประมาณ
เพื่อใหมีระบบของการตรวจสอบ และผูบริหารประชุมผูนําชุมชน ผูปกครอง ชี้แจงแนวทางและวิธีการบริหารจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง เปนอันดับสุดทาย 9) ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
โครงการตางๆของโรงเรียน รองลงมาคือ การจัดใหมีการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีขอเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเปนระยะ การใหบุคลากรและชุมชนมี สวนรวมในการรับรู สถานการณปญหา
และรวมเสนอแนะแกไขสถานการณ ปญหาของโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อเปนขอมูลใน
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน และการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเปนขอมูลในการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน เปนอั นดับสุดทาย 10) ดานหลักความเสมอภาค โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
อยูบนพื้นฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม โดยความเทาเทียมกัน รองลงมาคือ การวางกฎระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติไวใหบริการประชาชนโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนอันดับสุดทาย
ผลจากการเปรีย บเที ย บความคิด เห็น ของครูต อการใช หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริหารโรงเรีย น
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลในโรงเรีย นประถมศึกษา อํา เภอวิ หารแดง จัง หวัด สระบุรี สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพที่แตกตางกัน จํา แนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนองที่แตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพที่แตกตางกัน

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการใชหลัก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เปนเพราะวา โรงเรียนมีการนิเทศกํากับงานให
บรรลุเปาหมาย โดยกระตุนใหครูยึดหลักภาระรับผิดชอบ บริหารงานดวยการกระจายอํานาจ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ณรงค บํารุงวงศ และจิณณวัตร ปะโคทัง, (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรร
มาภิ บ าลผู บ ริ ห ารตามความคิ ด เห็ น ของข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
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อุบ ลราชธานี เขต 3 ผลการศึกษาพบว า การบริหารตามหลั กธรรมาภิ บ าลผู บ ริหารตามความคิ ด เห็น ของ
ขาราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมชัย นิลรัตน และเตือนใจ ดลประสิทธิ์ , (2558 : 83) ไดศึกษาเรื่องการ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในกลุมโรงเรียนขยาย โอกาส เครือขายจัดการศึกษาที่ 1 และ 2
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนองจําแนกตามหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. โดย
ภาพรวมและรายดานมีอยูในระดับปานกลาง
2. จากการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ต อ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลในโรงเรีย นประถมศึกษา อํา เภอวิ หารแดง จัง หวัด สระบุรี สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพ ที่แตกตางกั น ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศชายสูงกวาเพศหญิงใน ดานการตอบสนอง ดานความโปรงใส
และดานนิติธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ สุรินทร ,
(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายวังสามหมอ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา เพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นที่มีตอการใชหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นสวนใหญเหมือนกัน มีความสนใจ ความใสใจ การเห็นคุณคา เจตคติ ความคาดหวัง ในตัวผูบริหาร
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสระบุรี เขต 2
โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง ที่แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจ ารณาเป นรายด าน พบว า ครูที่มี วุฒิการศึกษาสูง กว าปริญญาตรีมี ทัศ นะตอดานประสิ ทธิ ภาพ ดา น
หลักการมีสวนรวม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความเสมอภาคสูงกวาครูที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา คงรัตน และ
คณะ, (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล เขตการศึกษา 7 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสํา คัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ
ผูรวมงานไมเทาเทียมกัน พิจารณาความดีความชอบครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว าปริญญาตรีขึ้นไป
อาจจะไมเสมอภาคกัน ควรประเมินโดยใชผลงานเปนหลัก ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพ ที่แตกตางกัน ซึ่งไม
เป น ไปตามสมมติ ฐ าน ทั้ ง นี้ เป น เพราะว า ผู บ ริหารบริหารงานโดยการกระจายงานอย า งทั่ ว ถึงตามความรู
ความสามารถของครูโดยยึดหลักความเสมอภาค มีความโปรงใส ยึดกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน จึงทําใหครูมี
ความคิดเห็นไมแตกตาง ซึ่ง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภัทริน เล็บครุฑ, (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิ ฤทธิ์อําพันธ, (2557 : 84-85) ไดศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารตามทัศนะของครูใ นกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูกลุมเครือขาย
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ที่มีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักประสิทธิผล หลักการ
มุงเนนฉันทามติ หลักการนิติธรรม หลักการประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส หลักความมี
สวนรวม และหลักความเสมอภาค เปนลําดับสุดทาย
1. ดานหลักประสิทธิผล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน การนําผลการนิเทศกํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนมาใชในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ การวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม โครงการโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของสวนราชการหรือหนวยงานที่คลายคลึงกันที่บริหารงานประสบ
ความสําเร็จ การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค โดยการศึกษาขอมูลรอบดาน และการนิเทศ
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ
2. ดานหลักประสิทธิภาพ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรรณรงคสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางประหยัด การวางแผนการใชวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ที่
โรงเรียนซื้อมาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด การควบคุม ดูแลการใชงบประมาณในการ บํารุงรั กษา
ตกแตงและซอมแซมอาคารสถานที่ใหถูกตองและคุมคา การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด สนองความตองการของประชาชน และการสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่น
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
3. ดานหลักการตอบสนอง โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรกําหนดกฎ ระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการจัดการศึกษาสนองตอความตองการของชุมชน การบริหารจัดการศึกษา
สนองตอนโยบายของหนวยงานตนสังกัด การสํารวจความตองการของบุคลการที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา
และการสํารวจความตองการของชุมชน ผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา
4. ดานหลักภาระรับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหบุคลากรมีความชัดเจน ไดตรงตามความสามารถ การใสใจในปญหาของโรงเรียนและมีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาโรงเรียนและแกปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผูบริหาร การจัดกิจกรรมโครงการสนอง
ตอความตองการชุมชน ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกําหนดรูปแบบและวิธีการใหบริการ
ประชาชนที่มารับบริการที่ถูกตองเปนระบบ และการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน
5. ดานหลักความโปรงใส โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมีการจัดประชุมชี้แจง
การดําเนินงานดานตางๆ อยางเปดเผยแกบุคลากรในโรงเรียนใหทุกคนทราบ การควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบ
การทํ า บั ญ ชี ทะเบี ย นการเงิ น และพั ส ดุ ใหถู กต อ งและเป น ป จ จุ บั น การบริหารงานด ว ยควา มโปรง ใสและ
ตรวจสอบได ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหมีระบบของการตรวจสอบ และ
ผูบริหารประชุมผูนําชุมชน ผูปกครอง ชี้แจงแนวทางและวิธีการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
6. ดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ของโรงเรียน การจัดใหมีการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมี
ขอ เสนอแนะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รว มกั น เป น ระยะ การให บุ ค ลากรและชุ ม ชนมี ส ว นรว มในการรั บ รู
สถานการณปญหา และรวมเสนอแนะแกไขสถานการณปญหาของโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร
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เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน และการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเปน
ขอมูลในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน
7. ดานหลักการกระจายอํานาจ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน การมอบหมายงานใหแก
บุคลากรปฏิบัติตามความเหมาะสม การแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการนิเทศ ประเมินกิจกรรม โครงการตางๆ
ของโรงเรียน และการแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน
8. ดานหลักนิติธรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรจัดทํากฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน การนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงระเบียบและขอบังคับตางๆ
ใชในการบริหารโรงเรียน การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับที่โรงเรียนกําหนดขึ้นเพื่อนํามาใช
ในภายโรงเรียน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยูบนพื้นฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม และ
การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
9. ดานหลักความเสมอภาค โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรวางกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ อยูบนพื้นฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม โดยความเทาเทียมกัน การวางกฎระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติไวใหบริการประชาชนโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน
10. ดานหลักการมุงเนนฉันทามติ โดยรวมและรายขออยูในระดั บปานกลาง ผูบริหารควรมีการนํา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็น ที่ไดทั้ งจากภายในและภายนอกมาใชในการตัด สินใจการบริหารงาน การใช
กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยกับกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนในเครือขายอื่นหรือทองถิ่นอื่น
2. ควรศึกษาวัตถุประสงคอื่นๆ สถิติหรือตัวแปรอื่นๆที่แตกตางกัน เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปน
แนวทางในการพัฒนาวิจัยครั้งตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 74 คน โรงเรียนอุดรพิชัย
รักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งกลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดมโนมติปฎิสัมพันธใน
ระบบสุ ริย ะ 2 ระดั บ โดยระดั บที่ 1 เปน แบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อกและระดั บที่ 2 เป นการใหเหตุผ ลประกอบ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ คาเฉลี่ย คา
รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องปฎิสัมพันธ คือ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 1วัน การขึ้นตกของดวง
อาทิตยไมเกี่ยวกับการหมุนของโลก ตําแหนงขั้วฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวงดาวที่ตําแหนงใด ๆ บนทรง
กลมทองฟาจะมีคาอัลติจูดและอะซิมุทมีคาคงที่ ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกมีระยะหางจากดวงอาทิตยในแตละชวง
ไมเทากัน พื้นที่สวางของดวงจันทรที่ปรากฏในวันเดียวกันไมเทาเดิม ขางขึ้นขางแรมเกิดจากดวงจันทรถูกเงาโลก
บัง ดวงจันทรมีรูปรางตางกันแตละวันเพราะมีเมฆบัง ดวงจันทรอยูตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตยทําใหน้ําทะเล
ขึ้นมากสุดและลงต่ําที่สุด จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรบังแสงอาทิตยจากโลก
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ
Abstract
The purposes of this research was to survey grade 9 students’alternative
conceptual understanding of interaction in solar system. The samples were 74
Mattayomsuksa 3 students at Udonpichairukpittaya school in the 1st semester of
academic year 2017 that was selected by cluster random sampling. The research
instrument was a two-tier multiple-choice diagnostic test. The student responses to each
two-tier test item were categorized following criteria used by Costu, Ayas & Niaz
(2012). The findings of the study were as follows: The Earth revolves around the Sun 1
day; sunset and sunrise were not caused by the Earth rotates on its axis; the celestial
poles are always changing; the altitude and azimuth of stars in the sky are constant;
seasons are caused by Earth changing its distance from the Sun as it orbits the Sun; the
phases of the moon are always changing in 1 day; the phases of the Moon are caused by
the Earth's shadow across the Moon or the Moon's phases are caused by clouds; spring
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tides occur when the Sun and Moon are acting on the Earth in opposing direction; lunar
eclipse occurs when the new Moon moves between the Sun and Earth, blocking out the
Sun's rays and casting a shadow on parts of Earth.
Key Word (s) : Alternative Conceptual Understanding , Solar system

บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทํา
ใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัด สิน ใจ และแกป ญหาไดอยา งถูกตองและเหมาะสม ดั งนั้ นครูผู สอนและ
ผูจัดการศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียนเพื่อนํา
ขอมู ลเหล านั้ น ไปใช สรา งสรรคค วามรูของตน(กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2548 : 31) ดั งนั้ น การจั ดการเรีย นรู
วิทยาศาสตรควรมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะในการคิด และสรางองคความรูขึ้นไดดวยตัวเอง ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
วิชาดาราศาสตรเปนสาขาที่เกาแกสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตรที่มุงศึกษาปรากฏการณธรรมชาติบน
ทองฟา รวมทั้งความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของมนุษยกับดวงดาว (วิภู รุโจปการ,2548) ดาราศาสตรเปนเรื่อง
ใกลตัวที่เราพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน กลางวัน กลางคืน การเกิดฤดูกาล เปนตน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดเห็นความสําคัญของวิชาดาราศาสตรจึงบรรจุใหอยูในการจัดการเรียนการสอน ใน
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ซึ่งเปนสาระที่นักเรียนทุกคนตองไดรับการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ
,2551) โดยมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนในสาระนี้คือ เพื่อใหนักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางดวง
อาทิตยดวงจันทรและโลก ที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลกและสิ่งแวดลอมทั้งระบบซึ่ งปรากฏการณทางดาราศาสตร
นั้นบางเหตุการณเราสามารถพบไดในชีวิตประจําวันภายนอกหองเรียน แตในบางปรากฏการณนั้นไมสามารถ
เกิดขึ้นไดทุกวัน
จากการศึกษางานวิจัยมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิ สัมพันธในระบบสุริยะ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ในมโนมติปฏิสัมพันธใน
ระบบสุริยะ เพื่อสํารวจประเด็นที่นักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในแตละประเด็น และศึกษาวานักเรียนมี
ความเขาในในแตละประเด็นอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนามโนมติ
ของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 12 หองเรียน
โดยตัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบนักเรียนเตรียมทหาร
ออก จํานวนทั้งสิ้น 476 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 เรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 74 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมื องอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ แบบ 2 ระดับที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน
10 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.966 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.2 – 0.6 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.2 – 0.5 มีคาความเชื่อมั่น 0.772
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 12 หอง
จํานวน 74 คน
3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2
ระดับ (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามการวิเคราะหเนื้อหาดัง
ตารางที่ 1 โดยใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาแบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ
มโนมติหลัก
มโนมติยอย
กลางวัน
กลางคืน
และทิศบน
โลก

ทรงกลมฟา

โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณที่สําคัญ คือ กลางวันกลางคืน ซึ่งดานที่หันรับ
แสงอาทิตยเปน “กลางวัน” และดานตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปน “กลางคืน” โลก
หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง เมื่อมองจากขั้วฟาเหนือลงมายัง
ขั้วโลกเหนือของโลกการหมุนรอบตัวเองของโลกจะมีทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก จึงทําใหเห็นดวงอาทิตยทางทิศตะวันออกในตอนเชา และ
เคลื่อนที่จนลับขอบฟาทางทิศตะวันตก
ทรงกลมฟา (Celestial sphere) หมายถึง ทรงกลมสมมติขนาดใหญ มีรัศมี
อนันต โดยมีโลกอยูที่จุดศูนยกลาง มนุษยในอดีตจินตนาการวา โลกถูกหอหุมดวยทรงกลม
ฟา ซึ่งประดับ ดวยดาวฤกษ (Star) และเขาใจวา ดาวฤกษเหลานี้อ ยูหางจากโลกดว ย
ระยะทางเทากัน เทากับรัศมีของทรงกลมฟา ทรงกลมฟาหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 1
วัน ทําใหเรามองเห็นดาวฤกษเคลื่อนที่ไปตามทรงกลมทองฟาดวยอัตรา 15 องศาตอ
ชั่วโมง

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

ขอที่

1

2-3



มโนมติหลัก

มโนมติยอย

โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใชเวลาในการโคจร 1 ป หรือ 356 วัน โดยลักษณะการ
โคจรเปนวงรี แตไมมากนักจนแทบจะเปนวงกลม เนื่องจากแกนของโลก เอียงทํามุม 23.5
องศา ทําใหการรับแสงอาทิตยในแตละตําแหนงการโคจรของโลกมีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งสิ่ง
นี้ทําใหเกิดฤดูกาลบนโลกขึ้น นอกจากนี้การรับแสงอาทิตยที่ตางกันในแตละตําแหนงยัง
ฤดูกาล
สงผลใหกลางวันและกลางคืนยาวไมเทากัน โดยจะสังเกตไดวา ในฤดุหนาว กลางวันจะสั้น
กวากลางคืน และในฤดูรอน กลางคืนจะสั้นกวากลางวัน แตการโคจรรอบโลกนี้ยังมี 2 วันที่
เปนวันที่ตําแหนงของโลกสามารถรับแสงไดครึ่งซีกพอดี ทําใหกลางวันกลางคืนยาวเทากัน
เรียกวันดังกลาววา ครีษบายัน
ดวงจันทรเปนดาวบริวารของโลก ดวงจันทรใชเวลาในการโคจรรอบโลก เปน
เวลา 28 วัน ซึ่งเทากับเวลาที่ดวงจันทรใชในการหมุนรอบตัวเอง ในการโคจรรอบโลกของ
ดวงจันทรในแตละตําแหนงนั้น สงผลใหผูสังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทรในแตละวันมี
การเกิด
ลักษณะแตกตางกันออกไปโดยกําหนดใหคืนที่ดวงจันทรเต็มดวงเปนวันขึ้น 15 ค่ําดวง
ขางขึ้น
ขางแรม
จันทรจะอยูในระนาบเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตยหันดานที่รับแสงมายังโลก เราจึงเห็น
และการขึน้
ดวงจันทรไดเต็มดวง หลังจากนั้นตําแหนงของดวงจันจะเปลี่ยนไปโดยดวงจันทรจะเริ่มมืด
ตก ของดวง ลงเรื่อย ๆ จนกระทั้งมืดสนิทซึ่งจะตรงกับวันแรม 14 ค่ําตําแหนงของดวงจันทรจะอยู
จันทร
ระหวางดวงอาทิตยและโลก และหันดานที่ไมไดรับแสงมายังโลกทําใหผูสังเกตบนโลกเห็น
ดวงจันทรมืดสนิท และในแตละวันการขึ้นและตกของดวงจันทรจะใชเวลาหางกันวันละ
50 นาที ทําใหเราพบเห็นดวงจันทรในแตละวันในเวลาที่แตกตางกันออกไป
ปรากฏการณที่ เกิดจากแรงดึ งดูดระหวางกัน ของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิ ตย คื อ
ปรากฏการณน้ําขึ้น น้ําลง ปรากฏการณนี้เกิดจากแรงไทดัลที่ดึงดูดใหระดับน้ําบนโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง โลกของเรา พื้นที่สวนใหญจะเปนน้ํา ทําใหแรงไทดัลสงผลตอระดับน้ําใน
ปรากฏการณ
แตละวันตามตําแหนงการเคลื่อนที่หระหวางดวงจันทร โลก และดวงอาทิตย โดยโดยหาก
น้ําขึ้น น้ําลง
ตําแหนงของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูในระนาบเดียวกันจะสงผลใหระดับน้ําบน
น้ําเกิด น้ํา
พื้นโลกนั้นขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด เราเรียกปรากฏการดังกลาววา ปรากฏการณน้ําเกิดและ
ตาย
ตําแหนงของดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูในตําแหนงที่ทํามุมตั้งฉากกันจะสงผลใหระดับ
น้ําในวันดังกลาวเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจากแรงดึงดูดจากดวงจันทรและดวงอาทิตยมี
ทิศตั้งฉากกัน เราเรียกปรากฏการณดังกลาววา ปรากฏการณน้ําตาย
ปรากฏการณอุปราคาเกิดจากเงาของวัตถุทองฟาสองพาดผานมายังพื้นโลกทําใหบริเวณ
ดังกลาวมืดไปชั่วขณะหนึ่งกอนจะกลับมาสวางตามเดิม โดยปรากฏการณอุปราคานั้นมี 2
แบบคือ ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ปรากฏการณสุริยุปราคาเกิดขึ้นใน
เวลากลางวันโดยเกิดจากเงาของดวงจันทรเคลื่อนที่พาดผานดวงอาทิตย จันทรุปราคาจะ
ปรากฏการณ
เกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกจะไปบดบังแสงจากดวงอาทิตยที่
อุปราคา
สองไปยังดวงจันทรทําใหดวงจันทรวันเพ็ญมืดลงชั่วขณะ แตเนื่องจากระนาบการโคจรของ
ดวงจันทรรอบโลกนั้นทํามุมยกขึ้นประมาณ 5 องศา ทําใหตําแหนงของดวงจันทรไมอยูใน
ระนาบเดียวกับโลกและดวงอาทิตยทุกครัง้ ปรากฏการณอุปราคา จะสามารถสังเกตการณ
เกิดได 3 แบบคือ แบบเต็มดวง แบบไมเต็มดวง และแบบวงแหวน
รวม
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10 ขอ



4. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปน
การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตาราง
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
(ตัวเลือก)
(เหตุผล)
9
9
8
9
ไม
ต
อบ/
ไมตรง
9
9
8
ไมตอบ
8
8
8
ไมตอบ
ไมตอบ

คะแนน

แปลผล

3
2
2
1
0
0
0

ความเขาใจสมบูรณ (SU)
ความเขาใจบางสวน (PU)
ความเขาใจบางสวน (PU)
ความเขาใจคลาดเคลื่อน (SM)
ความไมเขาใจ (NU)
ความไมเขาใจ (NU)
ไมตอบสนอง (NR)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัด
กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) โดยเปนผลจากการวิเคราะหคําตอบทั้งระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดกลุมคํา
ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)
ขอที่ 1
ขอที่ 2
ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
ขอที่ 8
ขอที่ 9
ขอที่ 10

ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ

SU
54
72.97
0
0
34
45.94
18
24.32
16
21.62
22
29.72
30
40.54
20
27.02
31
41.89
32
43.24

PU
3
4.05
0
0
1
1.35
11
14.86
2
2.70
8
10.81
1
1.35
3
4.05
8
10.81
5
6.75

SM
8
10.81
16
11.84
11
14.86
11
14.86
7
9.45
11
14.86
11
14.86
11
14.86
8
10.81
9
12.16
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NU
9
12.15
42
56.75
28
37.83
26
35.13
39
52.70
33
44.59
32
43.24
40
54.05
19
25.67
28
37.86

NR
0
0
12
11.84
0
0
8
10.81
10
13.51
0
0
0
0
0
0
8
10.81
0
0



จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ รายขอตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญยังมีความเขาใจมโนมติ
ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะแบบบางสวน (SM) มีความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะแบบคลาดเคลื่อน
(NU) และไมมีความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ (NU)
เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเขาใจมโนมติบางสวน แบบคลาดเคลื่อนและไมมี
ความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ในประเด็นตาง ๆ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประเด็ น มโนมติ ป ฏิ สั ม พั น ธ ใ นระบบสุ ริ ย ะที่ ค ลาดเคลื่ อ นและความเข า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3
มโนมติที่ถูกตอง

มโนมติที่คลาดเคลื่อน

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

-วาโลกหมุนรอบตัวเองเปนเวลา 1 ปและการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยทําให
เกิดกลางวันกลางคืน
-การขึ้นตกของดวงอาทิตยเกิดจากการที่โลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย
-ผูเรียนไมมีความเขาใจในมโนมติทรงกลมฟาเลย โดย
ผูเรียนไมสามารถวาดทรงกลมฟาเพื่ออธิบายเหตุผลได

ทรงกลมฟา (ขอที่ 2 และ 3)
-ตําแหนงขั้วฟาเหนือมีดาวเหนือ แตขั้วฟาใตไมมีดาว
-พิกัดขอบฟามีมุมเงยตั้งแต 0 – 90 องศา
-ตําแหนงดาวบนฟามีคาอัลติจูลและอะซิมุทเปลี่ยนแปลง
ตลอดวันตลอดวัน
ฤดูกาล (ขอที่ 4 และ 5)
- เนื่องจากแกนของโลก เอียงทํามุม 23.5 องศา ทําให
การรับแสงอาทิตยในแตละตําแหนงการโคจรของโลกมี
ลักษณะแตกตางกัน ซึ่งสิ่งนี้ทําใหเกิดฤดูกาลบนโลกขึ้น
ขางขึ้นขางแรมและการขึ้นตกของดวงจันทร (ขอที่ 6
ขอที่ 7 และขอที่ 8)
-ดวงจันทรเปนดาวบริวารของโลก ดวงจันทรใชเวลาใน
การโคจรรอบโลก เปนเวลา 28 วัน ซึ่งเทากับเวลาที่ดวง
จันทรใชในการหมุนรอบตัวเอง
-การโคจรรอบโลกของดวงจั น ทรใ นแต ละตํ า แหน ง นั้ น
สงผลใหผูสังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทรในแตละวันมี
ลักษณะแตกตาง
-ในแตละวันการขึ้นและตกของดวงจันทรจะใชเวลาหาง
กันวันละ 50 นาที ทําใหเราพบเห็นดวงจันทรในแต ละวัน
ในเวลาที่แตกตางกันออกไป
น้ําขึ้นน้ําลง น้ําเกิดน้ําตาย (ขอที่ 9)
-แรงไทดัลสงผลตอระดับน้ําในแตละวันตามตําแหนงการ
เคลื่อนที่หระหวางดวงจันทร โลก และดวงอาทิตย โดย
โดยหากตําแหนงของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูใน
ระนาบเดียวกันจะสงผลใหระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด
เรียก ปรากฏการณน้ําเกิด
อุปราคา (ขอที่ 10)
- ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา จันทรุปราคา
จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของ
โลกจะไปบดบังแสงจากดวงอาทิตยที่สองไปยังดวงจันทร
ทําใหดวงจันทรวันเพ็ญมืดลงชั่วขณะ

-มี ค วามเข า ใจว า ดาวที่ อ ยู บ นท อ งฟ า จะมี อั ล ติ จู ล
และอะซิมุทคงที่
-ขั้วฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน
-ฤดู ก าลเกิ ด จากวงโคจรของโลกที่ เ ป น วงรี ทํ า ให
ระยะหางของตํา แหนง ไมเท ากัน เปนผลที่ทํา ใหเกิ ด
ฤดูกาล
-ขางขึ้นขางแรมเกิดจากเงาของโลกบดบังแสงสวาง ทํา
ใหเห็นดวงจันทรมีลักษณะที่แตกตางกัน
-การหมุ นรอบตั วเองของโลกทํา ให ก ารมองเห็ นดวง
จันทรเปลี่ยนไป
-เงาของดวงจันทรมีรูปรางแตกตางกันเนื่องจากเงาของ
ดวงอาทิตยบดบัง ทําใหดวงจันทรมีรูปรางตางกัน

-หากดวงจันทรอยูในแนวตั้งฉากกับทิศของดวงอาทิตย
จะส ง ผลให ร ะดั บ น้ํ า บนโลกขึ้น สู ง สุ ด และลงต่ํ า สุ ด
เพราะผิวน้ําบนโลกจะถูกดึงในทิศตั้งฉาก

-หากเงาของดวงจันทรบังโลกทําใหบริเวณของผิวโลก
มืดลง คือ
จันทรุปราคา
-เงาของดวงอาทิตยมาบังดวงจันทร ทําใหมองเห็นดวง
จันทรเปนสีดํา คือ
ปรากฏการณจันทรุปราคา

การอภิปรายผล
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จํานวน (คน)

8

รอยละของนักเรียนที่
มีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน
10.81

9

12.15

42

56.75

19

25.67

20

27.02

31

41.89

32

43.24

33

44.59

40

54.05

21

28.37

24

32.43

4

2.96



จากการสํ า รวจความเข า ใจมโนมติ ค ลาดเคลื่ อ นเรื่ อ งปฏิ สั ม พั น ธ ใ นระบบสุ ริ ย ะของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะใน
ประเด็นสําคัญ คือ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 1วัน การขึ้นตกของดวงอาทิตยไมเกี่ยวกับการหมุนของ
โลก ตําแหนงขั้วฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวงดาวที่ตําแหนงใด ๆ บนทรงกลมทอ งฟาจะมีคาอัลติจูด
และอะซิมุทมีคาคงที่ ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกมีระยะหางจากดวงอาทิตยในแตละชวงไมเทากัน พื้นที่สวางของ
ดวงจันทรที่ปรากฏในวันเดียวกันไมเทาเดิม ขางขึ้นขางแรมเกิดจากดวงจันทรถูกเงาโลกบัง ดวงจันทรมีรูปราง
ตางกันแตละวันเพราะมีเมฆบัง ดวงจันทรอยูตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตยทําใหน้ําทะเลขึ้นมากสุดและลงต่ํา
ที่สุด จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรบังแสงอาทิตยจากโลก สอดคลองกับงานวิจัยของ (Narjaikaew, 2016A;
Narjaikaew, (2016B; Narjaikaew, Jeeravipoonvarn, Pongpisanou & Lamb, 2016) แมเนื้อหาปฏิสัมพันธ
ในระบบสุริยะเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเรียนเนื้อหา ปรากฏการณที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกและหมุนรอบตัวเอง รวมทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบ
โลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยซึ่งเมื่อทําการสํารวจพบวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม
ถูกตอง อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก เปนปรากฏการณที่สังเกตจากบนโลก ทําใหไมสามารถมองเห็น ความเปนมาได
จึงเกิด ความเขาใจผิด บางปรากฏการณไมไดเกิดขึ้นทุกวัน ทําใหยากตอการสังเกต กระบวนการการจัดกิจกรรม
การสอนไมสามารถแสดงใหนักเรียนเห็นภาพไดอยางชัดเจน

ขอเสนอแนะ
1. เมื่อพิจารณาผลการสํารวจ พบวา ประเด็นที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ ทรงกลมฟา
ประเด็นตอมาคือ ขางขึ้นขางแรมและการขึ้นตกของดวงจันทร การเกิดฤดูกาล ซึ่งเนื้อหาดังกลาวตองอาศัยความ
เขาใจ และจินตนาการอยางมาก เนื่องจากผูเรียน ไมสามารถเห็นลักษณะการเกิดปรากฏการณได ดังนั้นจึงทําให
เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนมาก ดังนั้น ผลที่ไดจากการศึกษาจึงสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการเจดการเรียนรู
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหดีขึ้นตอไป
2. ควรนําผลการศึกษาในประเด็นอื่นๆไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องปฏิสัมพันธ ในระบบ
สุริยะเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่
ถูกตองผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ง นี้มี วัต ถุประสงคเพื่อสํา รวจความเขา ใจมโนมติ แรงและการเคลื่ อนที่ ของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่4 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 59
คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดมโนมติ แรงและการเคลื่อนที่ 2 ระดับ ประกอบไป
ดวยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบ ที่ครอบคลุมมโนมติแรงและ
การเคลื่อนที่ ประกอบดวย ปริมาณการเคลื่ อนที่ ความสัมพันธ ของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่ การ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ในแนวระดับ แรงกิริยาปฏิ กิริยา แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ 2 มิติภายใตแรง
ดึงดูดของโลก ซึ่งใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช ไดแก ความถี่
คารอยละ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนและไมเขาใจมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ คือ วัตถุปรากฏที่ระยะเดียวกันบนแถบกระดาษจะมีอัตราเร็วเทากัน วัตถุที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง
มีความเรงเปนบวก วัตถุที่มีมวลมากกวาตกถึงพื้นกอนวัตถุเบา แรงที่ใชเลื่อนสายเคเบิลของลิฟตขึ้นดวยความเร็ว
คงที่มีคา มากกวาแรงโนมถวงที่ทําตอลิฟท การเพิ่มแรงกระทําตอวัตถุ 2 เทาวัตถุนั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเปนสอง
เทาของความเร็วเดิม วัตถุมวลมากออกแรงกระทํากับวัตถุมวลนอยวัตถุมวลมากกวาจะออกแรงกระทํามากกวา
เมื่อออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ เสนทาง
การเคลื่อนที่ของลูกปนหลังยิงออกไปในแนวระดับจะตกลงเปนเสนตรง
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่
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Abstract
The purposes of this research was to survey grade 10 students’alternative
conceptual understanding of
Force and Motion. The samples were 59 Mattayomsuksa 4 students at
Khamseanwittasan school in the 2nd semester of academic year 2017 that was selected by
cluster random sampling. The research instrument was Force and Motion Conceptual
Evaluation (FMCE) which is a two-tier multiple-choice diagnostic test. The student
responses to each two-tier test item were categorized following criteria used by Costu,
Ayas & Niaz (2012). The findings of the study were as follows: The position on baseline
test where corresponding position is the same velocity; the object is increased velocity or
decreased velocity that there has positive acceleration; the greater mass using shorter
time; push the object by double force that has also double velocity. ; greater mass is exert
to less mass, greater mass is more exert; when exert the object is more friction force, the
object is moved by constant velocity; and after shoot bullet that is moving line motion
falling down.
Key Word (s) : Alternative conceptual understanding , Force and motion

บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางมากในปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับมนุษยใน
การดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตางๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชที่มนุษย
ไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ทั้งหมดลวนเปนผลของความรูวิ ทยาศาสตรบูรณาการ
รวมกับศาสตรความรูอื่นอยางสรางสรรค วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิ ธีคิด ความเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
คอนสตรัคติวิสและการแกปญหาที่หลากหลาย เนนการเรียนแบบผูเรียนมีสวนรวม มีการทํากิจกรรมดวยการลง
มือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) แตในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับตางๆ
นั้น มีอุปสรรคหลายประการที่ทําใหนักเรียนไมสามารถเขาใจวิทยาศาสตรไดอยางถองแท อีกหนึ่งสาเหตุคือ
นักเรียนมีแ นวความคิดความเชื่ อในปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้น และอธิบายปรากฏการณเหลานั้ นตาม
ความรูสึกของตนเอง โดยคําอธิบายนั้นแตกตางจากแนวความคิดที่ นักวิทยาศาสตรจะสามารถยอมรับได นัก
การศึกษาวิทยาศาสตรเรียกสิ่งเหลานี้วา มโนมติที่คลาดเคลื่อน (Misconception)
สําหรับในรายวิชาฟสิกสนั้นเปนวิชาที่เนนใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และฝก ใหผูเรียนรูจักคิด
แบบมีวิจารณญาณอยางมีเหตุมีผลตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(เสฏฐวุฒิ มุลอามายม 2549) แตพบวาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมักจะประสบปญหาความเขาใจมโนมติ
คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ในการสอนวิชาฟสิกสสวนใหญจะเนนที่ผลสุดทายของการเรียน คือ การนําไปสูการแก
โจทยปญหา โดยทักษะกระบวนการคิดคํานวณเนนไปที่การแกโจทยปญหาโดยวิธีทางคณิตศาสตร จึงสงผลให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมบรรลุตามจุดประสงคทั้งไว (กุสุมาลย สุดวิไล, 2548) จากการวิเคราะหการ
เรียนการสอนในปจจุบันในรายวิชาฟสิกสครูยัง มุงเนนใหนักเรียนจดจําสูตรเพื่อแกโจทยปญหาทางฟสิกส สงผล
ใหผูเรียนขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสูตรหรือทฤษฏีนั้นๆ ทางฟสิกส สงผลใหผูเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อน
ทางฟ สิกส ซึ่ งสอดคลอ งกับ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาในระดับ ชาติขั้น พื้ น ฐาน (O-Net) นั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2559 รายวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย 31.62 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2560) ซึ่งปญหานี้เปนปญหาสําคัญที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ถาปญหา
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ดังกลาวของผูเรียนไมไดรับการปรับปรุงแกไข ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้จะหยั่งรากลึก จนกระทั่ง
ส ง ผลต อ การเรี ย นรู เนื้ อ หาวิ ช าฟ สิ กส ร ะดั บ สู ง ต อ ไป (นฤมล สุ ว รรณจั น ทร ดี และคณะ) ดั ง นั้ น มโนมติ ที่
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนนั้นมีอยูจริงและสามารถแกไขไดดวยการสอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
(สุวิมล เขี้ยวแกว, 2540)
ในงานวิจัยดานวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟสิกสจํานวนมาก การศึกษา
ของ วศิน คลายบรรเลง (2559) พบวานักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนในเรื่องความเร็ววัตถุ ณ ตําแหนงตางๆของ
การเคลื่อนที่ และ Pattawan Narjaikaew (2013) พบวานักศึกษามีมโนมติคลาดเคลื่อนที่เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ เชน การเคลื่อนเกิดแรงเสมอ, ไมมีแรงใดที่กระทํากับวัตถุแลวไมทําใหวัตถุเคลื่อนที่, แรงเปนอัตราสวน
ของอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ , มีแรงเนื่องจากแรงโนมถวงโลกเทานั้นกระทํากับวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงอย าง
อิสระแตในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นมีแรงเนื่องจากมือเทานั้น, ในขณะที่วัตถุถูกปลอยตกอยางอิสระวัตถุที่หนักกวา
ใชเวลาในการตกถึงพื้นนอยกวา และวัตถุที่มวลมากยิ่งออกแรงกระทําตอวัตถุนั้นมาก
จากสภาพดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจมโนมติ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สงเสริมใหนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร ตรงตามแนวคิดของโดยใชวิธีการ
แสดงหาความรูวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง
สังคมและประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค จังหวัด
หนองบัวลําภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน
8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 250 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค จังหวัด
หนองบัวลําภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการ
สุมตัวอยางแบบตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 59 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ แบบ 2 ระดับที่ ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน 10
ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยู 0.934 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.5 – 0.7 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.2 – 0.5 มีคาความเชื่อมั่น 0.890
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 8 หอง จํานวน 59 คน
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3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติ แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2 ระดับ
(Two-tier multiple-choice diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู โดยใช
เวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง
4. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปน
การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตาราง
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2
ถูก
ผิด
ถูก
ถูก
ผิด
ผิด
ไมตอบ

ถูก
ถูก
ไมตอบ/ไม
ตรงแตไมผดิ
ผิด
ไมตอบ
ผิด
ไมตอบ

การแปลผล

คะแนน

มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound understanding )
มีความเขาใจบางสวน (Partial understanding)
มีความเขาใจบางสวน (Partial understanding)

SU
PU
PU

3
2
2

มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific misconception)
ไมมีความเขาใจ (No understanding)
ไมมีความเขาใจ (No understanding)
ไมตอบ (No response)

SM
NU
NU
NR

1
0
0
0

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติ แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด
กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกลุมคําตอบ
ตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)
ขอที่ 1
ขอที่ 2
ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
ขอที่ 8
ขอที่ 9
ขอที่ 10

SU
1
1.67
7
11.67
0
0
2
3.33
0
0
1
1.67
0
0
14
23.33
0
0
1
1.67

PU
5
8.33
28
46.67
5
8.33
4
6.67
9
15
22
36.67
5
8.33
16
26.67
19
31.67
15
25

SM
0
0
3
5
2
3.33
0
0
2
3.33
0
0
0
0
2
3.33
1
1.67
9
15

NU
46
76.67
14
23.33
43
71.67
47
78.33
42
70
29
48.33
48
80
21
35
35
58.33
30
50
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NR
8
13.33
8
13.33
10
16.67
7
11.67
7
11.67
8
8.13
7
11.67
7
11.67
5
8.33
5
8.33



จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณามโนมติแรงและการเคลื่อนที่ รายขอตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz
(2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญไมมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ (NU)
บางสวนมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่บางสวน (PU) และไมตอบมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ (NR)
นักเรียนสวนนอยมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ (SU) และมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่
คลาดเคลื่อน (SM)
เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนมากไมมีความเขาใจมโนมติแรงและการ
เคลื่ อ นที่ และมี ค วามเข า ใจมโนมติ แ รงและการเคลื่ อ นที่ แ บบคลาดเคลื่ อ นในประเด็ น ต า ง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้
1. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นปริมาณการเคลื่อนที่ ประกอบไปดวย ระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย (ขอที่ 1) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนพบวา
นักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและไมมีความเขาใจ ดังนี้
- จุ ด บนแถบกระดาษที่ ป รากฏระยะเดี ย วกัน จะมี อัต ราเร็ว เท า กัน เสมอ นั กเรีย นมี ค วามเขา ใจว า
ตําแหนงเลขบล็อกตรงกันจะมีระยะทางเทากัน จํานวน 28 คน
2. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ ในประเด็น ปริมาณการเคลื่อนที่ ความเรง (ขอที่ 2) จากการวิเคราะห
คําตอบของนักเรียนพบวานักเรียนมีความไมความเขาใจดังนี้
- ตํ า แหน ง จุ ด บนแถบกระดาษทั้ ง สองบล็ อ กมี ความเร็ว เท า กัน ส ง ผลใหค วามเรง มี คา เท า กัน และ
ความเรงเปนศูนย จํานวน 4 คน
3. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ ในประเด็น ความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่ (ขอที่
3) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนพบวานักเรียนสวนมากไมมีความเขาใจมโนมติ ความสัมพันธของกราฟ
ระหวางปริมาณการเคลื่อนที่ โดยผูเรียนไมสามารถอธิบายความสัมพันธของกราฟเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงจะมีความเรงเปนบวก จํานวน 10 คน
4. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ ในประเด็น การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (ขอที่ 4 - ขอ5) จากการวิเคราะห
คําตอบพบวา นักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจ
- นักเรียนเขาใจวาวัตถุที่มีมวลมากกวาจะตกลงมาถึงพื้นกอนวัตถุมวลเบา จํานวน 28 คน
- แรงที่ใชดึงสายเคเบิลของลิฟทขึ้นดวยความเร็วคงที่มีคามากกวาแรงโนมถวงที่กระทําตอลิฟท จํานวน
15 คน
5. มโนมติ แรงและการเคลื่อนที่ ใ นประเด็ น การเคลื่ อนที่ใ นแนวระดั บ (ขอที่ 6) จากการวิ เคราะห
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนและไมเขาใจ ดังนี้
- นักเรียนเขาใจวาการเพิ่มแรงกระทําตอวัตถุ 2 เทา วัตถุนั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของ
ความเร็วเดิม จํานวน 5 คน
6. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นแรงกิริยา ปฏิกิริยา (ขอที่ 7 และขอ9) จากการวิเคราะห
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ดังนี้
- นักเรียนเขาใจวาวัตถุที่มีมวลมากกวาออกแรงกระทํากับวัตถุมวลนอย วัตถุมวลมากกวาจะออกแรง
กระทํามากกวา จํานวน 10 คน
- นักเรียนเขาใจวา เมื่อรถบรรทุกออกแรงลากรถพวง ในขณะที่รถบรรทุกกําลังเคลื่อนที่ดวยความเรง
ไปบนถนนแนวราบ แรงที่รถบรรทุกกระทําตอรถพวงจะมีคามากกวาแรงที่รถพวงกระทํากับรถบรรทุก จํานวน
13 คน
7. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นแรงแรงเสียดทาน (ขอที่ 8) จากการวิเคราะหนักเรียนมีความ
เขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ดังนี้
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- นักเรียนเขาใจวาเมื่อออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่
ดวยความเร็วคงที่ จํานวน 3 คน
8. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นการเคลื่อนที่ 2 มิติ ภายใตแรงโนมถวงโลก (ขอที่ 10) จาก
การวิเคราะหนักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจ นักเรียนเขาใจวาเสนทางการเคลื่อนที่ของลูกปนหลังยิงออกไปใน
แนวระดับจะตกลงเปนเสนตรง

อภิปรายผล
จากการสํารวจความเขาใจมโนติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีมโนมติคลาดเคลื่อนและไมมีความเขาใจมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ในประเด็นสําคัญคือ ตําแหนงปรากฏจุดบนแถบกระดาษที่มีระยะตรงกันจะมีอัตราเร็วเทากันเสมอ การ
อธิบายความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเรงเปนบวก วัตถุที่มีมวลมากกวาจะตกลงมาถึงพื้นไดเร็วกวา วัตถุมวลเบา แรงที่ใชดึงสายเคเบิลของลิฟท
ขึ้นด วยความเร็ว คงที่ มีคามากกวา แรงโน มถว งที่ ทํา ตอลิ ฟท การเพิ่ม แรงกระทํ าตอวัต ถุ 2 เท า วัตถุ นั้น จะมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของความเร็วเดิม วัตถุมวลหนักกวาออกแรงกระทําวัตถุมวลนอยวัตถุมวลากกวาจะ
ออกแรงกระทํามากกวา เมื่อออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงที่ เมื่อรถบรรทุกออกแรงลากรถพวง ในขณะที่รถบรรทุกกําลังเคลื่อนที่ดวยความเรงไปบนถนนแนวราบแรงที่
รถบรรทุกกระทําตอรถพวงจะมีคามากกวาแรงที่รถพวงกระทํากับรถบรรทุก และเสนทางการเคลื่อนที่ของลูกปน
หลังยิงออกไปในแนวระดับจะตกลงสูพื้นเปนเสนตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน คลายบรรเลง (2559)
พบวามีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องความเร็วของตําแหนงตางๆของการเคลื่อนที่ และ Pattawan Narjaikaew
(2013) นักศึกษาครูวิทยาศาสตรมีมโนมติคลาดเคลื่อนที่เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เชน การเคลื่อนเกิดแรงเสมอ,
ไมมีแรงใดที่กระทํากับวัตถุแลวไมทําใหวัตถุเคลื่อนที่, แรงเปนอัตราสวนของอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ , มีแรง
เนื่องจากแรงโนมถวงโลกเทานั้นกระทํากับวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงอยางอิสระแตในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นมีแรง
เนื่องจากมือเทานั้น, ในขณะที่วัตถุถูกปลอยตกอยางอิสระวัตถุที่หนักกวาใชเวลาในการตกถึงพื้นนอยกวา และ
วัตถุที่มวลมากยิ่งออกแรงกระทําตอวัตถุนั้นมาก
เนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เปน ที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนสวนใหญมีความไมเขาใจ
และความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น สาเหตุ อ าจเนื่ อ งมาจากธรรมชาติ ข องเนื้ อ หาถูก นํ า เสนอด ว ยสมการทาง
คณิตศาสตรที่ตองอาศัยความเขาใจและการแปลโจทยไปเปนสัญลักษณ ทําใหผูเรียนประสบปญหาการวิเคราะห
โจทย และไมเขาใจความสัมพันธตางๆของตัวแปล ผูเรียนจึงไมสามารถเขาใจการประยุกตใชกฎและทฤษฎี
สมการตางๆ อาจสงผลใหผูเรียนเขาใจ Concept หลักๆของเนื้อหาวิชาเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ
1. ควรนํ า ผลการศึ กษาไปออกแบบกิจ กรรมการจั ด การเรีย นรู เรื่ อ งแรงและการเคลื่ อนที่ เ พื่ อ ให
สอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่ถูกตองผาน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ควรมีการสํารวจความเขาใจมโนมติของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตรอื่น ๆ
ในโรงเรียนเพื่อใชเปนฐานขอมูลของครูผูสอนในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
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3. สําหรับในประเด็นดังตอไปนี้ ไมมีนักเรียนที่จัดอยูในกลุม SU เลย
- ประเด็นความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่
- ประเด็นกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน (การเคลื่อนที่ของลิฟท)
- ประเด็นแรงกิริยา-ปฏิกิริยา
อาจเนื่องจากเนื้อหาในประเด็นดังกลาวตองอาศัยความเขาใจและสามารถแปลผลออกมาเปนภาพ
ตามสถาณการณดังกลาว นักเรียนยังไมสมารถอธิบายหรือแปลเปนสัญลักษณได ทําใหนักเรียนไมมีความเขาใน
มโนมติเรื่องนั้น
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ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกลุมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของจังหวัด
สุราษฎรธานี
The Effects of Using Inquiry Method Integrate with Animation to Achievement of
Chemistry subject in the topic of Element and Compound and Scientific Creative
Thinking of MatthayomSuksa IV Students of Small Size School in Suratthani Province
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สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ ผานเกณฑรอยละ 75 (2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน ที่การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธ ยมวิภาวดี
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยเปนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว (2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ (3) แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใช
สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวมีคาคะแนนสูงวาเกณฑที่กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวมี
คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู , สื่อภาพเคลื่อนไหว , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี,
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were : (1) Compare the achievememt of student
with Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element and Compound in
Group learning science Pass 75 percent. (2) to compare of scientific creativity Pretest and
Protest of student with Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element
and Compound in Group learning science
The sample of this research to Mathayomviphawadee School of Small Size
School in Suratthani Province of during the first semester, academic year 2017. Acquired
by randomization group. The instruments used for research were : Lesson plans by Using
Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element and Compound (2)
learning achievement chemistry tests of elements and compounds. (3) A measure of
Scientific Creative Thinking. The data were statistically analyzed by using mean ,
standard deviation (S.D), and t-test.
The research found that experimental group learning management Investigate
blend Instruction media High Achievement criterion have Significance different at the
level .05 experimental group learning management Investigate blend Instruction pre-test
Higher post-test Significance different at the level .05
Keywords : Inquiry Method Integrate, Animation, Chemistry learning achievement,
Scientific Creative Thinking

บทนํา
เคมีเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ สมบัติและการเปลี่ยนแปลง
ของสาร เนื่องจากสสารรอบตัวเรามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นการเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ
สสารจะทําใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตทุกดานที่เรียกวาปจจัย 4 อันไดแก 1) อาหาร เคมีชวยใหมนุษยรูจัก
คุณคาของอาหาร การผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร 2) เครื่องนุงหม การนําเสนใยจากแหลง
ตางๆ มาใช การยอมสีเสนใย การผสมเสนใยเพื่อใหมีสมบัติตามความตองการใชงาน สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื่อง
ระดับโมเลกุลของสสาร 3) ยารักษาโรค รวมทั้งอาหารสุขภาพที่ใชเพื่อปรับความสมดุลของรางกายเพื่ อสุขภาพที่
ดี ซึ่ง ถือเปนบทบาทสําคัญของเคมีที่มีตอดานการแพทย นอกจากจะชวยดูแลดานสุขภาพแลวยังสงผลใหอัตรา
การตายลดลงดวย และ 4) ที่อยูอาศัยและเครื่องใช เกิดจากการเลือกสารตางๆ ตามสมบัติที่เหมาะสมตอการใช
งานในลักษณะตางๆ ซึ่งชวยใหชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น (กฤษณา ชุติมา, 2551)
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิชาเคมีตลอด 15 ปที่ผานมาพบขอสรุปสําคัญ คือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีในระดับที่ต่ํา ดังเชนงานวิจัยของ อําไพ กําลังหาญ (2545) สถาปนา
เกษมศิลป (2546) กาญจนา คังคะประดิษฐ (2547) ดําเนิน ยาทวม (2548) และ อังคณา ตอติด (2549) ซึ่ง
ผลการวิจัย เหลานี้แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูวิชาเคมียังไมสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยาง
แทจริง และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชา
วิทยาศาสตร จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปการศึกษา 2551-2560 มีคาเฉลี่ยของคะแนน o-net รอยละ
33.7, 26.25, 30.90, 37.04, 44.60 ,42.55, 34.18, 33.34, 34.99, 31.62 ตามลําดับ เฉลี่ย 10 ป รอยละ
34.92 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ซึ่งผลคะแนนต่ํา
กวาเกณฑ วิชาเคมีนั้นเปนสวนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร จึงแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอยูในระดับ
ต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิชาเคมีมีลักษณะเนื้อหาเปนนามธรรมยากตอการทําความเขาใจ ซึ่งเปนแบบจําลองทาง
ความคิดของนักวิทยาศาสตร นักเรียนตองใชจินตนาการสูงในการเรียนรู โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาเคมีตามหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยงกับเรื่องโครงสรางอะตอม ที่ตองเรียนรู
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องคประกอบภายในอะตอม อนุภาคตางๆที่อยูภายในดวยลักษณะของการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความสําคัญและเปน
พื้นฐานของการเรียนเคมีในระดับสูงตอไป และมักเปนปญหากับนักเรียนในการทําความเขาใจในเนื้อหา ตองมี
การใชจิ น ตนาการสู ง การสอนใหมี ประสิ ท ธิภ าพจํา เป นต อ งใช สื่ อช วยส ง เสริม ความรู ในป จจุ บั น พบว า สื่ อ
มัลติมีเดียหรือสื่อภาพเคลื่อนไหวตางๆ เขามามีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการนําสื่อ
การสอนภาพเคลื่อนไหวมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดงายและชัดเจนมากขึ้นก็จะ
ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น นอกจากนี้สื่อการสอนภาพเคลื่ อนไหวชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน
ผูเรียนไมเบื่อหนายการเรียน อยากมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และสื่อการสอนประเภทนี้มีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย สามารถนําไปใชไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อเปนการสอนซอมเสริม โดยการ
นําไปเปดซ้ําหรือสงวีดีทัศนไปใหผูเรียนไปศึกษาตอที่บานได จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีต่ําได (วชิระ อินทรอุดม, 2539; วารินทร รัศมีพรหม, 2531; ชัยยงค พรหมวงศ, 2537; กิ
ดานันท มลิทอง, 2548) จากการศึกษางานวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดี ยมีการใชภาพประกอบที่มีสีสัน มีทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ทําใหชวยเราความสนใจของผูเรียน ผูเรียนควบคุมการเรียนและทบทวน
เนื้อหาไดดวยตนเอง และยังสงผลใหผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (ผจญ รุงอรุณเลิศ 2551:89)
และสอดคลองกับงานวิจัยของพิศาล วชิราชัย (2549:161) ที่ไดนําภาพแอนิเมชันมาใชในการสรางสื่อทั้งในสวน
นําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาทํา ใหสื่อมีการเคลื่อนไหว ดูเปนธรรมชาติ และนาสนใจอยูตลอดเวลา วิธีการ
นําเสนอดังกลาวทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาและมีความพึงพอใจในระดับมาก
จากการคนควาขอมูลทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยเปนวิธีการ
สอนที่นักเรียนตองมีการสืบคนขอมูล สามารถทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถสรางองคความรูได ชวย
ใหเกิดความคงทนในองคความรูมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชสื่อเพื่อชวย
สงเสริมความรูไปยังผูเรียน เนื่องจากประเทศไทยนับวา เปนประเทศหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีที่มีแนวโนมต่ําลง อีกทั้งยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
และทักษะสําหรับโลกยุคใหมอยางเพียงพอ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรูมุงเนนการทองจําเพื่อสอบ
มากกวาการใหนักเรียนนําไปใชประโยชนและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน ไม
ชอบอานหนังสือ ไมรูวิธีเรียน (ไสว ฟกขาว, 2544, น.1)) การนําเอาศักยภาพที่มี อยูในตัวบุคคล และ พัฒนา
ศักยภาพใหเต็มขีดความสามารถจึงเปนสิ่งจําเปน ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถที่สําคัญอยางหนึ่งของ
มนุษย ซึ่งมีคุณภาพมากกวาความสามารถดานอื่นๆ และเปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมความกาวหนา
ของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหาการพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของประชากร
ออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใด ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทานั้น (อารี พันธมณี , 2537,
น.5 ) นอกจากนี้ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรยังเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในอันดับที่จะกอใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ โดยเฉพาะผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆ อันเปนผลใหมวล
มนุษยในโลกไดรับความสะดวกสบายในชีวิตการทํา งาน ลวนเปนผลของความรูทางเคมีผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ ผูที่มีความคิดเสรางสรรคมักชอบประดิษฐหรือดัดแปลงสิ่งตางๆ ที่มี
อยูแลว ใหเป นของใหม ที่เปน ประโยชน ตอสิ่ง มีชี วิต หรือสัง คม นั กวิ ชาการหลายทา นไดศึกษาและคนพบว า
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไมใชพรสวรรคที่ไดรับจากการถายทอดทางพันธุกรรม แตเปนศักยภาพหรือ
คุณลักษณะที่มีพรอมอยูในตัวมนุษยทุกคน มากบางนอยบางตางกันที่สภาพแวดลอมแตละคนจะไดรับ (อารีย
พันธมณี, 2537) และความคิดสรางสรรคดังกลาวเปนสิ่งที่เราสามารถปลูกฝงและสงเสริมไดดวยวิธีตางๆ ที่
เหมาะสม (อารี รังสินันท, 2527, น.1)
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จากการรายงานประจําปของสถานศึกษาป การศึกษา 2557 ของกลุมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจังหวัดสุ
ราษฎรธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบจุดดอยในดานการพัฒนานักเรียนในดาน
ความรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ตามหลั ก สู ต รพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลทั ก ษะกระบวนการคิ ด ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการวัดและประเมินผลการอาน การคิดตางๆ และการเขียนใหตรงกับมาตรฐานที่
กําหนดมีเกณฑประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ แสดงถึงความสามารถใน การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลและการ
เสริมสรางใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด สรางสรรคขึ้นเพื่อสามารถนําความรูที่แปลกใหมมาปรับใชกับความรู
เดิมใหเกิดความรูที่ยั่งยืนแกตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีวัตถุประสงค เพื่อมุงพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผล และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะสําคัญใน
การศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวยตนเอง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2552)
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนการเรียนรูจากการสรางสถานการณใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงซึ่งประกอบดวย การคิดมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจและการแกปญหา ไดฝกการปฏิบัติ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูเนื้อหาที่สําคัญตอการแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น โดยครูเปน
ผูอํานวยความสะดวกหรือกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้น (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข
2548, น.78) จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น สามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในองคประกอบดานความคิดริเริ่ ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน
และคิดละเอียดลออได เนื่องจากในแตละขั้นของการสืบเสาะหาความรูนั้นนักเรียนตองใชความคิดสรางสรรคใน
การแกปญหา คิดหรือประดิษฐผลผลิตที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการ โดยนอกจากนักเรียนจะไดผล
ผลิตที่เปนสิ่งใหมแลวนักเรียนยังไดรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในระหวางการแกปญหาและการสรางผลผลิตอีก
ดวย (Piltz, 1974; พัชราภรณ เมืองศรี, 2550; บัวรวย หมองกี, 2549)
จากสภาพปญหาและแนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูผนวกกับการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุ
และสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

วัตถุประสงคการวิจัย
(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ผานเกณฑ
รอยละ 75
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรี ยน ที่การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ผนวกการใช การสอนภาพเคลื่ อ นไหว กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เรื่อ ง ธาตุ แ ละ
สารประกอบ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
- ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิธีการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย nonequivalent control group posttest only design
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร 19 หองเรียน จํานวน 262 คน ในเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขนาดเล็กใน
จั ง หวั ด สุ ร าษฏร ธ านี สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 11 และจั ด นั กเรี ย นโดยคละ
ความสามารถแบบเดียวกัน
กลุมตัวอยาง กลุมตัว อยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน หอง
นักเรียน รวม 22 คน ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู รวม
ทั้งหมด 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ เปนแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 48 ขอ และขอสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. แบบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 4 ขอ เปนแบบทดสอบอัตนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลอง
2. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมทดลอง โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสื บ
เสาะหาความรูผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหวจนครบทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ทาง
วิทยาศาสตร โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลอง
4. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร จากกลุมทดลองมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ หลังการจัด การ
เรียนรูของทั้งกลุมทดลอง มาตรวจใหคะแนน
2. นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูของทั้ง
กลุมทดลอง มาตรวจใหคะแนน
3. หาคาเฉลี่ย (ݔҧ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
กลุมทดลอง
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4. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ ระหวางหลังเรียน
กับเกณฑที่กําหนด และเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ทางวิทยาศาสตรระหวางกอน
เรียนกับหลังเรียน โดยใชสถิติ t – test แบบ Independent Samples

ผล/สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว ระหวาง
กลุมทดลองกับเกณฑที่กําหนด (รอยละ 75)
กลุมนักเรียน
n
×
รอยละ
S.D
t
กลุมทดลอง
22
38.68
77.36
2.78
1.9909
เกณฑคะแนน
75.00
*P<.05
จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของ
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 38.68 คา t ที่คํานวณไดมากกวาคา t ในตารางวิกฤติ จึงสรุปไดวา นักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวมีคาคะแนน
สูงวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน เรื่อง ธาตุละ
สารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของนักเรียนกลุมทดลอง
กลุมนักเรียน
n
S.D
t
กลุมทดลอง (กอนเรียน)
22
29.23
4.19
6.41*
กลุมทดลอง (หลังเรียน)
22
38.18
4.40
*P<.05
จากตาราง 2 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียน
และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.23 และ 38.18 สรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรค
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของ
นั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ในกลุ ม โรงเรีย นมั ธ ยมขนาดเล็ ก ของจั ง หวั ด สุ ร าษฎรธ านี สามารถอภิ ป ราย
ผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ในขอที่ 1 นั่ น แสดงว า การจั ด การเรีย นรูแ บบสื บ เสาะหาความรูผ นวกการใช สื่ อการสอน
ภาพเคลื่อนไหวสามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อันเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสืบ
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เสาะหาความรู 5 ขั้น ตอน มีลั กษณะเด น คือ เป น วิธี ส อนที่ ผู เรีย นเกิดการเรียนรูด วยตนเอง โดยใชทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดอยางมีระบบมีเหตุผล และเกิดเจตคติที่ดี ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้1) ขั้นสรางความสนใจ หรือขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางสถานการณให
นักเรียนมุงความสนใจหรือเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่สนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา เปนขั้นตอนที่
นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทาง และตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เปนไปไดและปฏิบัติกิจกรรมเก็บรวบรวม
ขอมูล คนควาหรือทดลองตามแผนที่วางไวเพื่อหาคําตอบ 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุปเปนขั้นตอนที่นักเรียน
เลือกสรรขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแปลผล สรุปผลหรือหาความสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูใหม 4) ขั้นขยายความรู
เปนขั้นตอนที่ครูชวยกระตุนใหนักเรียนไดปรับขยายความรูจากสิ่งที่ไดคนพบมาแลว โดยใหนักเรียนเรียนรูจาก
สถานการณใหม 5) ขั้นประเมิน เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรู โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนตรวจสอบ
แนวคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว ครูประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยกระบวนการตางๆ ซึ่งในแตละ
แผนการจัด การเรียนรูจะประกอบดวยขั้น การสอน 5 ขั้น ตอน โดยได มีการสอดแทรกสื่ อภาพเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวกับเรื่องที่สอนไวในขั้นใดขั้นหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด การนําสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดงายและชัดเจนมากขึ้นก็จะทําให
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น นอกจากนี้สื่อภาพเคลื่อนไหวชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ผูเรียนไมเบื่อ
หนายการเรียน อยากมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และสื่อการสอนประเภทนี้มีความเหมาะสมกับผูเรียนทุก
เพศ ทุกวัย สามารถนําไปใชไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อเปนการสอนซอมเสริม โดยการนําไปเปดซ้ํา
หรือสงวีดีทัศนไปใหผูเรียนไปศึกษาตอที่บานได จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีต่ําได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพลภัทร พองโนนสูง (2550) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
ทางวิ ท ยาศาสตร เ องวั ส ดุ แ ละสมบั ติ ข องวั ส ดุ โดยใช ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู สํ า หรั บ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโคกสูงคูขาด อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรัรัมย พบวาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับประพิศ ปทมัตย (2551) ไดศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูที่เนนการเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเนนการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลองกับณรงค กราสันเทียะ (2554) ผลการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว
3มิติ ในการเรีย นวิ ช าฟ สิ กส ที่ มี ผ ลต อผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตรข องนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมารียวิทยา จังหวั ดนครราชสีมา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟ สิกสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีการสอนใชสื่อภาพ 3 มิติสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับนิตยา ไพรสันต (2555) ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงาน
เขตเพื่อนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุ ดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของปณภา ภิรมยนาค (2555) การใชสื่อการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนสง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มี
เฉลี่ยเทากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับมาก
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2. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการ
สอนภาพเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 2 นั่นแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบสื บเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอน
ภาพเคลื่อนไหว สามารถกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เนื่องจากไดวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปน
ขั้นตอน โดยมีกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งประกอบดวย การคิดมีวิจารณญาณ ความคิด
สรางสรรค การตัดสินใจและการแกปญหา ไดฝกการปฏิบัติ การศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูเนื้อหาที่
สําคัญตอการแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคขึ้น จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในองคประกอบดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุน และคิดละเอียดลออได เนื่องจากในแตละขั้นของการสืบเสาะหาความรูนั้นนักเรียนตองใชความคิด
สรางสรรคในการแกปญหา คิดหรือประดิษฐผลผลิตที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการ โดยนอกจาก
นักเรียนจะไดผลผลิตที่เปนสิ่งใหมแลวนักเรียนยังไดรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในระหวางการแกปญหาและการ
สรางผลผลิตอีกดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนจะไดคิดริเริ่ม ในการใชสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวในเรื่องที่จัดการเรียนการสอนตามความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและ
สรางสรรคสื่อภาพเคลื่อนไหวที่จะเอามาเสริมสรางและเพิ่มความสามารถในการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหามาก
ยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะขององค ป ระกอบของสื่ อ ภาพเคลื่ อ นไหวที่ จ ะสามารถสื่ อ ความหมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากกวาการใชขอความตัวอักษร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบัวรวย หมองกี (2550) ศึกษาผลการ
ออกแบบกิจกรรมสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถทางความคิดสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01สอดคลองกับนิตยา ไพรสันต (2555) ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุด
กิจกรรมการเรีย นรูวิท ยาศาสตร เรื่อง สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ มี ต อผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและความคิ ด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงานเขตเพื่อน
ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาความคิดสรางสรรคทาง
วิท ยาศาสตรที่ ไ ด รับ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู โดยชุ ด กิจกรรมการเรีย นรูวิ ท ยาศาสตร เรื่อ งสารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 หลั ง เรี ย นสู ง กว า กอ นเรี ย น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
สอดคลองกับบุญรัตน จันทร เอกภูมิ จันทรขันตี และธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ (2557) การพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง สมดุลกล โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรทั้ง 3 องคประกอบคือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม
ใหอยูในระดับดีและดีมากเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจากการวิจัยครั้งนี้พบวา ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใช
สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุ และสารประกอบ และความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นดวย
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ขอเสนอแนะ
1. กอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองกําหนดขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักเรียน ตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกตอง มีความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาสาระอยางพอเพียง ควรเตรียมสื่อที่เหมาะสม และนําไปใชในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูในขั้นที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ผูสอนควรทําความเขาถึงการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอน เพื่อกระตุนนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรนในการคิดและหาคําตอบ
และมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2. ผูบริหารควรใหการสงเริมและสนับสนุนครูผูสอนในการจัดทําสื่อการเรียนรู มาใชในการพัฒนาให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มความสามารถ ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรูประจําหองเรียน
และเทคโนโลยีสําหรับการสืบคนขอมูลของนักเรียน
3. การทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรทํ า การวิ จั ย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ ความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนที่ใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว กับวิธีการ
สอนแบบอื่นที่อีกเหมาะสมกับผูเรียน หรือควรทําการเปรียบเทียบผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเคมี ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆบาง
หรือควรทําการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบอื่นที่ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และควรทําการเปรียบเทียบผลการใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนแบบอื่นบาง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
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ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง
Ethical Leadership of the School Principle in Secondary School Group , Lampang Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รุจิรัตน เปงสา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาด
ของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง
จํานวน 294 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ค ารอยละ คาเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเที ยบความแตกต าง โดย
วิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา
1. การวิเคราะหขอมู ล การศึกษาภาวะผู นํ า เชิ ง จริย ธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา สั ง กัดโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ 4 ความเปนพลเมืองที่ดี อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานที่ 5 ความยุติธรรม ดานที่ 2 ความรับผิดชอบ ดานที่ 1 ความไววางใจ และดานที่ 3
ความเคารพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนาํ เชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน ขาราชการครูมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน ขาราชการครูมีระดับความคิดเห็น โดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
Abstract
The purposes of the study were 1) to study Ethical Leadership of the School
Principle in Secondary School Group , Lampang Province 2) to compare the Ethical
Leadership of the School Principle in Secondary School Group , Lampang Province ;
classified by sexes, ages, educational , work experience and school’s size. The samplings
of the study were 294 teachers in Secondary School Group , Lampang Province. The
instrument used to collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire
was 0.99. The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test
and F-test. The results were as follows:
1. The data analysis of the Ethical Leadership of the School Principle in
Secondary School Group , Lampang Province were ,in general, at a high level as well as
each aspect. When consideration from high to low average, there are good citizen,
justice, responsibility, trust and respect.
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2. The comparison of Ethical Leadership of the School Principle in Secondary
School Group , Lampang Province classified by different sexes, and work experience
shown non-difference in satisfaction level. However, the difference were found
statistically significant at the .05 level when classified by education and school’s size.
Key Word (s) : Leadership, Ethical Leadership

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดความมุงหมายและหลักการศึกษาไววา“การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ” (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา.2555:5) การศึ ก ษาจึ ง เป น การเตรี ย มคนให มี ค วามพร อ มและตระหนั ก ถึ ง
ความกาวหนา การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ใหอยูรอด
ปลอดภัยและสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆที่เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวมได
ซึ่ งสถานการณ โลกในป จ จุ บั น ได เกิดความเปลี่ ยนแปลงขึ้ นอย างรวดเร็ว ต อป จจั ย สิ่ งแวดล อม ด า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดสราง
ผลกระทบตอองคกรตางๆ ทําใหแตละองคกรเกิดการแขงขันกันสูง เพื่อจะมุงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ตนเองไปสูการเปนองคกรที่มีความไดเปรียบทางการแขงขัน (เมธี ฉายอรุณ. 2555:6) ในสภาพความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงตองอาศัยปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาองคกรใหกาวหนา คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ทั้งระดับ
นโยบาย ระดับโครงสราง และระดับปฏิบัติการ (สุรศักดิ์ ชะมารัมย. 2554:8) ในหลายองคกร จึงคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณภาพ เขามาทํางานภายในองคกร เปนการสรางความเขมแข็งและวัฒนธรรมที่ดีแกองคกร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว อันทําใหการบริหารดานอื่นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบุคลากรที่องคกรตองการนั้น
ควรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค ตอบสนองตอเปาหมายขององคกรไดดี มีความสามารถหลากหลายในการดําเนินงาน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค ลากรที่ อ งค ก รต อ งการ แบ ง ออกเป น 2 ประเภท คื อ 1) ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู นํ า
2) ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม ซึ่งผูบังคับบัญชาหรือผูนําในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางถือวาผูบังคั บบัญชา
เปนผูนํามีสวนสําคัญในการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค (กุลวัชร หงสคู. 2553:3) บุคลากรที่ทําหนาที่
ดังกลาว จัดวา เปนผูที่มีอํานาจในการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกร สามารถวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย บังคับใชนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ มีความใสใจในความเคลื่อนไหวภายนอก เชน ใส
ใจตอการพัฒนานวัตกรรม เปนตน เพื่อนํามาประยุกตใชในองคกร สามารถพัฒนาขีดความสามารถขององคกรให
เทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม มีการบริหารงานอยางเปนธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตัดสินใจเพื่ อแกไขปญหาภายในองคกรได นอกจากนี้ ผู บังคับบัญชายังมีส วนเกี่ยวของในการจัดการควบคุ ม
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแผนงาน ผูบังคับบัญชาจึงตองมีความเขาใจในความตองการของผูใตบังคับบัญชา มี
กลยุทธในการสรางความสัมพันธเชิงบวกที่มีผลดี ทั้งดานทัศนคติและพฤติกรรมของผู ใตบังคับบัญชาอยางลึกซึ้ง
สามารถโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินงานอยางเปนขั้นเปนตอนตามแผนงาน โดยความสมัครใจ ทุมเท
จนเกิดความรูสึกผูกพันรวมกัน สามารถนําพาองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกรได (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน. 2552:11) และการที่จะพัฒนาศักยภาพ หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทุกองคกรใหมี
ประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารตองพัฒนาตัวเองกอน “จากผูบริหารเปนผูนํา”และจากนั้นจึงสงตอ “ภาวะผูนํา” นั้น
สูทุกคนในองคกร เมื่อทุกคนในองคกรมีภาวะผูนํา ก็จะพัฒนาจากองคกรยุคเกาสู “องคกรแหงการเรียนรูใหม” ซึ่ง
มีพลวัตสูงกวาองคกรยุคเดิมแบบเทียบกันไมไดเลย องคกรที่ทุกคนมีภาวะผูนํา จะมุงสูเปาหมายดวยพลังและ
ความเร็วทีเกิดจากการสอดประสานกันของการทํางานของทุกๆคนโดยธรรมชาติ (สุดา สุวรรณาภิรมย. 2551:9)
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ดังนั้น เพื่อการบริหารงานที่ จะกอใหเกิดประสิทธิผลได ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํากระจายความ
รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนจึงมีความจําเปนที่
จะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆโดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได
และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผล ผูนําเปนองคประกอบ
ที่สําคัญของการบริหารงานในองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือพบกับความลมเหลวในการดําเนินงาน
นั้น ป จ จัย สํ า คัญที่ สุ ด ก็คือผู นํ า ถา องคกรใดได ผู นํ า ที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพก็จ ะสามารถสั่ ง การและใช อิท ธิ พ ลต อ
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆในองคกรใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในการตรงกัน
ขามถาองคกรใดไดผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งได องคกรนั้นก็จะประสบกับความลมเหลวตามมา สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ในจังหวัดลําปาง ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 28 โรงเรียน พื้นที่เขตบริการ
รับผิดชอบทั้งหมด 13 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา อําเภอหางฉัตร อําเภอแมเมาะ อําเภอแมทะ
อําเภอแจหม อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน อําเภอแมพริก อําเภอวังเหนือ อําเภองาว อําเภอเสริมงาม และอําเภอ
เมืองปาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ไดกําหนดพันธกิจ คือ พัฒนาการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหมี คุณภาพ โดยเนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองแสดงการใชภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
อํานวยการ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานกิจการนักเรียน การแสดงออกทางจริยธรรมของผูบริหาร
นอกจากสามารถมองเห็นไดจากการประพฤติปฏิบัติปกติประจําวันแลว ยังตองทําใหเกิดเปนนโยบายตางๆและ
โครงสรางของโรงเรียนแฝงดวยคานิยมเชิงจริยธรรมทั้งสิ้น โดยกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมตางๆของ
คณะครูและนักเรียน โดยมุงเนน ความยุติธรรม การไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น เนนความรวมมือมากกวาการ
แขงขัน รวมทั้งการสรางคานิยมใหเกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของตนและผูอื่น เปนตน
จากงานวิจัยของสุเทพ ปาลสาร (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบ ริหารสถานศึกษา สัง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน โดยผลการวิจั ยประกอบด วย 5
องคประกอบหลัก และ 16 องคประกอบยอย ไดแก 1) ความไววางใจ ประกอบดวย 1.1) ความซื่อสัตย
1.2) ความซื่อตรง 1.3) การรักษาสัญญา และ 1.4) ความจงรักภักดี 2) ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
2.1) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 2.2) ความพยายามสูความเปนเลิศ และ 2.3) การควบคุมตนเอง 3) ความ
เคารพ ประกอบดวย 3.1) ความสุภาพ 3.2) ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และ 3.3) การยอมรับผูอื่น 4) ความเปน
พลเมื องดี ประกอบด ว ย 4.1) พลเมื องดี เกี่ย วกับ ตนเอง 4.2) พลเมือ งดี เกี่ยวกับ หนา ที่ พ ลเมือง และ
4.3) พลเมืองดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 5) ความยุติธรรม ประกอบดวย 5.1) การตัดสินใจอยางมี
กระบวนการ 5.2) การตัดสินใจดวยความเปนกลาง และ 5.3) การตัดสินใจดวยความถูกตอง และ 69 ตัวชี้วัด
พบวา 1) ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์การกระจาย เพื่อ
คัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์กระจายเทากับหรือต่ํากวา
20% 2) โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค – สแควร เทากับ 16.79 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 33 คา
นัยสําคัญทางสถิติ (P - value) เทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับ
ความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร
(RMSEA) เทากับ .00 3) องคประกอบหลักมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวา เกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ
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องคประกอบยอยและตัวบงชี้มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ .30 ทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้
สุรัตน ไชยชมภู (2557:บทคัดยอ) กลาววา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของ
ผูบริหารเปนสิ่งที่ควบคูไปกับความรู ความสามารถ และความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient:
IQ) ผูบริหารมืออาชีพตองมีความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional Quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนความหวังของการเปนแบบอยางที่ดี เพราะผูบริหารเปนทั้งหัวและหนาตาของ
โรงเรี ย นที่ ต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา พฤติ ก รรมผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมในการบริ ห าร
สถานศึกษาของผูบริหารยอมสงผลตอคุณภาพของครูและคุณภาพผูเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมไดในบทความที่เสนอ
นี้ผูเขียนไดเสนอเรื่องภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนตัวแบบความประพฤติปฏิบัติที่ดีทาง
จริยธรรม เปนที่ยอมรับแกผูตามหรือลูกนองทั้งในดานความซื่อสัตยสุจริต ความนาไววางใจ ความยุติธรรมและ
ความเอาใจใส ผนวกเขากับแนวคิด หลักการทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การงบประมาณ และการ
บริหารทั่วไป เพื่อนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาโดยการใชภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งสามารถจําแนกแหลงที่มาของผูนาํ เชิงจริยธรรมได นอกจากนี้ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
ตองเอาใจใสและนําไปสูการกระตุนความตองการของแตละบุคคล กระตุนใหเกิดปญญาและคนหาวิธีการทํางาน
แบบใหมๆ เพื่อการปรับปรุงการทํางาน และความสามารถในการตัดสินใจ
จากสาเหตุ และความสํา คัญ ดัง กล าว ผู ศึ กษาจึ งมี ความสนใจเปน อย างยิ่ง ที่จ ะศึกษาภาวะผูนํ าเชิ ง
จริย ธรรมของผู บริห ารสถานศึกษาโรงเรียนมัธ ยมศึกษา ในจั งหวั ดลํา ปาง เพื่อนํ าผลการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนในการยกระดับภาวะผูนาํ เชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง อันจะ
นําไปสูการปรับปรุงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง จากแนวคิด
องคประกอบของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม จํานวน 5 องคประกอบ (สุเทพ ปาลสาร, 2555:9) ไดแก ความไววางใจ
(Trust) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect) ความเป น พลเมื อ งที่ ดี (Citizenship)
ความยุติธรรม (Fairness)
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพสวนบุคคล

การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดลําปาง จากแนวคิด
องคประกอบของภาวะผูนําเชิง
จริยธรรม
จํานวน 5 องคประกอบ
1. ความไววางใจ (Trust)
2. ความรับผิดชอบ(Responsibility)
3. ความเคารพ (Respect)
4. ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship)
5. ความยุติธรรม (Fairness)

1. เพศ
2. วุฒิการศึกษา
3. ประสบการณการทํางาน
4. ขนาดของโรงเรียน

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

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง จํานวน 1,214
คน กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง ปการศึกษา 2560 โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan.1970:8) โดยวิธีแบบงายดวย
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ตามสัดสวนในแตละโรงเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง ปการศึกษา
2560 ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 294 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก เพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง
ตามองคประกอบ 5 ขอ คือ ความไววางใจ (Trust) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect)
ความเป น พลเมื องที่ ดี (Citizenship) และความยุ ติ ธ รรม (Fairness) ซึ่ง เป น แบบสอบถามแบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert มี 5 ระดับ จํานวน 66 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมื อ ผู วิ จัยได ดํ าเนิ นการศึ กษาหลักการ ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่เกี่ยวของ แล ว นํา ผล
การศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่
เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ ขาราชการครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําพูน แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวย
วิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.99
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ลําปาง ทั้ง 29 แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง
3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เกี่ยวของหลังจากเก็บขอมูลแลว
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเครื่องมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใช
ความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด ลําปาง ตาม
องคประกอบ 5 ข อ คือ ความไววางใจ (Trust) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect)
ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship) และความยุติธรรม (Fairness) โดยหาคาเฉลี่ย (ความหมายของคะแนน
โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนซึ่งกําหนดตามเกณฑแปลความหมายดังนี้ (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
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง สรุป
ผลไดดังนี้
1. ตารางแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง
n = 294
ดานที่ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ระดับ
SD
X
1.
ดานความไววางใจ
4.42
0.60
มาก
2.
ดานความรับผิดชอบ
4.43
0.62
มาก
3.
ดานความเคารพ
4.42
0.58
มาก
4.
ดานความเปนพลเมืองที่ดี
4.59
0.59 มากที่สุด
5.
ดานความยุติธรรม
4.47
0.61
มาก
รวม
4.47
0.55
มาก
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบ ดานที่ 4 ดานความเปน
พลเมืองที่ดี อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานที่ 5 ดานความยุติธรรม ดานที่ 2 ดานความรับผิดชอบ ดานที่
1 ดานความ และดานที่ 3 ดานความเคารพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามเพศ
เพศ
n
SD
t
Sig.
X
ชาย
98
4.55
0.50
1.93
.437
หญิง
196
4.42
0.57
รวม
294
ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูที่มีเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหาร โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนํา เชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
n
SD
t
Sig.
X
ปริญญาตรี
215
4.60
0.42
7.34
.000
ปริญญาโท
79
4.10
0.69
รวม
294
*<.05
ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางาน
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหวางกลุม
1.27
2
.640
2.083
.126
ภายในกลุม
89.36
291
.307
รวม
90.64
293
ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
5. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหวางกลุม
13.92
2
6.96
26.40
.00
ภายในกลุม
76.72
291
.264
รวม
90.64
293
*<.05
การเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง
โดยรวมและรายดาน พบวามีเพียง ดานความเปนพลเมืองที่ดี อยูในระดับมากที่สุด และในดานความไววางใจ
ดานความรับผิดชอบ ดานความเคารพ และดานความยุติธรรม อยูในระดับมาก ทั้งนั้นเนื่องมาจาก ภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ตนเองทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของคือสํานักงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาในระหวางการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมใหผูประกอบวิชาชีพดานการศึกษาไดรักษาไวซึ่งมาตรฐาน
ทางการศึกษา มาตรฐานความรูและประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 122 ตอน
พิเศษ 76 ง หนา 41) สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม สอดคลองกับ
การวิจัยของ สุธาสินี แมนญาติ (2550:60) ไดทําการวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธโครงสรางปจจัยที่สงผลตอ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พบวา มีเพียงตัวแปร
สังเกตความผูกพันตอองคการ ความเปนพลเมืองดี ที่มีพฤติกรรมอยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2555:79) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา พบวา 1) ตัวบงชี้
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์การกระจาย เพื่อคัดสรรไวใน
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โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 2) โมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค – สแควร เทากับ 16.79 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 33 คานัยสําคัญทางสถิติ
(P - value) เทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่
ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00
3) องคประกอบหลักมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ องคประกอบยอยและตัวบงชี้
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ .30 ทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง
ดานที่ 1 ความไววางใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน เอาใจใสดูแลปกปองสถานศึกษาดวยความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนดว ยความ
เต็มใจ ไมเปนคนคดโกงหลอกลวง มีความจริงใจใหกับผูอื่น ปฏิบัติตอผูอื่นอยางตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่
เปนจริง ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ รักษาคําพูดและรับผิดชอบในสิ่งที่รับปากไว มี
ความใสใจในกิจกรรมของสถานศึกษา มีสํานึกในบทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานดวยความทุมเทและรับผิด ชอบ
สอดคลองกับการวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2555:80) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาองคประกอบดานความ
ไววางใจมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 เชนเดียวกับการวิจั ยของ หนูไกร มาเชค (2559:102) ได
วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยรวมความรูความเขาใจและเจตคติ ไมแตกตางกัน
1.2 การศึกษาการศึกษาภาวะผูนํ าเชิง จริยธรรมของผูบ ริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง ดานที่ 2 ความรับผิดชอบ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงความรับผิดชอบในงานที่ตนทํา เปนแบบอยางในเรื่องที่รับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธที่เกิด
ขึ้น กับสถานศึกษา ไม ย กความผิ ดใหคนอื่น ยอมรับ ผิด เมื่อทํ าใหเกิด ขอผิ ด พลาด ไม ยอมแพ ต อป ญ หาหรือ
อุป สรรคที่ เกิดขึ้น ปฏิบั ติ งานด วยความขยั น ระมั ดระวั ง มี ความพรอมในการทํ างานซึ่ งแสดงออกถึง ความ
รับผิดชอบสอดคลองกับการวิจัยของ ญาตา กรุณากร (2558:45) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ดานความรับผิดชอบ พบวาผลการ
ทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงชี้พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนมั ธยมศึ กษาในประเทศไทย พบวา โมเดลมีค วามสอดคล องกับ ขอมูล เชิ งประจักษ
เชนเดียวกับการวิจัยของ กฤษณะ เหลืองทอง (2556:47) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบวา องคประกอบดานความรับ ผิดชอบซึ่งเปนองคประกอบยอยใน
ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก
1.3 การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง
ดานที่ 3 ความเคารพ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีความเคารพและมีความเกรงใจ มีความเห็นอกเห็นใจ มีสัมมาคารวะใหเกียรติผูอื่น รักษา
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเอง ใหเกียรติผูอื่นและคํานึงถึงผูอื่น สอดคลองกับการวิจัยของ มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
(2552:83) ได ทํ า วิ จั ยเรื่ อง ความเป น กั ล ยาณมิ ต รของผู บ ริ หารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ พบว า ผู บ ริ หาร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดวาเปนผูมีความเปนกัลยาณมิตรนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติแหงกัลยาณมิตร 7
ประการ ซึ่งสงผลใหกลายเปนผูมีบุคลิกภาพนาเคารพยกยอง เชนเดียวกับการวิจัยของ หนูไกร มาเชค (2559:104)
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ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา ดานความเคารพ มีคาเฉลี่ยรวมความรูความเขาใจและเจตคติไมแตกตางกัน
1.4 การศึกษาการศึกษาภาวะผูนํ าเชิง จริยธรรมของผูบ ริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง ดานที่ 4 ความเปนพลเมืองที่ดี พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษารูจักหนาที่และการใชสิทธิตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปนแบบอยางที่ดี
ใหกับคนรุนหลั ง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย เคารพกฎหมาย ส งเสริม สนับ สนุน และมี สวนรว มทางการเมื องการ
ปกครอง ปกปองประเทศและศรัท ธารักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยหรือสถาบันการเมืองการปกครอง มี
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม รูจักกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงามในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งของสังคม สอดคลองกับการวิจัยของ กฤษณะ เหลืองทอง (2556:50) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา พบว า องค ป ระกอบด า นความเป น พลเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง เป น
องคประกอบยอยในดานจรรยาบรรณตอสังคม มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ เชนเดียวกับการวิจัยของ
หรรษลักษณ รัตนปราโมทย (2553:60) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบมุงคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูบริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรม ดานความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต อยูในระดับมากที่สุด
1.5 การศึ กษาการศึก ษาภาวะผูนํ าเชิง จริยธรรมของผูบ ริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวั ดลําปาง ดานที่ 5 ความยุติธ รรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดั บมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบ ริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงกระบวนการที่จะไดมาซึ่งความยุติธรรมวาจะตองมีกระบวนการในการหาขอมูลที่มี
ความเปนกลาง ไมลําเอียง ตัดสินสิ่งตางๆอยางมีเหตุผลไมเอาอคติหรือความชอบสวนตัวเขามารวมตัดสิน และ
ไมมุงแตผลประโยชนใหกับตนเอง มีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองโดยทันทีทันใด ไมปลอยปละละเลย
ใหสิ่งที่ผิดพลาดเอาเปรียบผูอื่น คํานึงถึงผลของความขัดแย งที่จะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจ มีการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศไวสําหรับการตัดสินใจและขอมูลที่ไดตองมีความถูกตอง สอดคลองกับการวิจัยของ สุพัฒน เพ็ชรตา
(2553:49) ได ทํา การวิจั ย เรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษาสั งกัดสํ า นักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
ความยุติธรรม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ หรรษลักษณ รัตนปราโมทย (2553:53) ไดทําวิจัยเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบมุง คุณ ธรรมจริ ยธรรมของผู บริหารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็น ของ
อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม 9 ดาน คือ ดานความ
เมตตา ดานความยุติธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานความมีวินัย ดานความขยัน ดานความอดทน ดานความ
ประหยัด ดานความรักและศรัทธาในอาชีพ และดานความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบระดับของการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน สรุป
ไดดังนี้
2.1 ผลการเปรีย บเที ย บการศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ หาร สั ง กั ดโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น โดย
ภาพรวม ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงพฤติกรรมความเปนภาวะผูนําเชิง
จริยธรรม ในดานตางๆไดอยางชัดเจนเชน ดานความไววางใจ ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความเปนพลเมืองที่
ดี และความยุติธรรม สอดคลองกับการวิจัยของ สุจิตรา สงคราม (2556:69) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ขาราชการครูที่มีเพศ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยของ สุริศักดิ์ แสงจันทร (2556 : 71) ไดศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สมบูรณ จังหวัดภาคใต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา เพศที่แตกตางกัน โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.2 ผลการเปรีย บเที ย บการศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ หาร สั ง กั ดโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับความ
คิดเห็น โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นฐานความคิด
ยอมมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะของคุณวุฒิและวัยวุฒิของครูผูสอน กลาวคือ การที่บุคคลหนึ่งจะใหความ
คิดเห็นตอรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ยอมจะตองเกิดจากคุณวุฒิและวัยวุฒิ ความรู
ความเขาใจ และประสบการณในการทํางานตางๆ สอดคลองกับการวิจัยของ สุจิตรา สงคราม (2556:70) ไดวิจัย
เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา
วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับการวิจัยของ สุริ
ศักดิ์ แสงจันทร (2556 : 72) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ จังหวัดภาคใต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.3 ผลการเปรีย บเที ย บการศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ หาร สั ง กั ดโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดง
พฤติกรรมความเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ในดานตางๆไดอยางชัดเจนเชน ดานความไววางใจ ความรับผิดชอบ
ความเคารพ ความเปนพลเมืองที่ดี และความยุติธรรม สอดคลองกับการวิจัยของ กฤติยา ใจหลัก ฟริตชเจอรัลด
(2551:97) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มี
ระดั บ ความคิด เห็น ไม แ ตกต า งกั น เช น เดี ย วกั บ การวิ จั ย ของ สุ กัญ ญา พู ล กสิ (2557:143) ได ศึ กษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองคการตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ประสบการณการ
ทํางานที่แตกตางกัน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.4 ผลการเปรีย บเที ย บการศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ หาร สั ง กั ดโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมา จากพื้นฐานความคิดยอมมีความ
แตกต า งกันตามคุณลั กษณะภูมิ หลั ง ของครูผูส อน กล า วคือ การที่ บุค คลหนึ่ง จะใหค วามคิด เห็น ตอรูปแบบ
พฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ยอมจะตองเกิดจากความรู ความเขาใจ และประสบการณใน
การทํางานตางๆ เพื่อใหเกิดการตัดสินรูปแบบภาวะผูนําหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งแตกตางกันไป
ตามลักษณะภูมิหลัง สอดคลองกับการวิจัยของ กฤติยา ใจหลัก ฟริตชเจอรัลด (2551:97) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงา พบวา ความแตกตางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับการวิจัยของ สุ
กัญ ญา พู ล กสิ (2557:143) ได ศึก ษาเรื่อ ง ความสั ม พั น ธ ระหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริหาร
สถานศึกษาและวัฒนธรรมองคการตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ขนาดของโรงเรียน ที่แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ดานความไววางใจ ผูบริหารสถานศึกษา ไมควรเลือกปฏิบัติ ควรเปดเผยขอมูลที่เปนจริง ควรปฏิบัติ
ตอผูอื่นอยางคงเสนคงวา เสมอตนเสมอปลาย และควรรักษาคําพูดและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับปากไว
2. ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติงานดวยความขยัน ระมัดระวัง ควรยอมรับผิด
เมื่อไดทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น ควรมองหาวิธีการที่จะพัฒนาใหงานดีขึ้นอยูเสมอ และควรมีความพรอมใน
การทํางาน
3. ดานความเคารพ ผูบริหารสถานศึกษา ควรยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล ควรยอมรับใน
เรื่องของความรู ความสามารถ ความเชื่อเจตคติของผูอื่น ควรมีความยุติธรรมและยึดถือกฎเกณฑของสังคม และ
ไมตัดสินคนอื่นเพียงแคดูบุคลิกและการแสดงออกที่ปรากฏจากภายนอกเทานั้น
4. ดานความเปนพลเมืองดี ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองใหรอบรู
เชี่ยวชาญ ควรเปนเพื่อนรวมงานที่ดีกับผูเกี่ยวของ ควรเห็นแกประโยชนสวนรวม และควรประพฤติปฏิบัติแตสิ่ง
ที่ดีงามในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม
5. ดานความยุติธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศไวสําหรับการตัดสินใจ
และขอมูลที่ไดตองมีความถูกตอง ไมควรคํานึงถึงพรรคพวกของตนเองและใหความเปนธรรมกับทุกฝาย ควรมี
การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองโดยทันทีทันใด และมีกระบวนการตัดสินใจที่ไมลําเอียง
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
A STUDY OF SATISFACTION OF STUDENT PARENT AND STUDENT ACCORDING
TO THE MANAGEMENT OF NASAWANPITTHAYAKHOM SCHOOL

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รุจิรา ไกยะษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค
พิท ยาคม ครั้ง นี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อ 1) เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผูป กครองนั กเรียนมี ค วามพึ ง พอใจตอการ
บริห ารงานของโรงเรีย นนาสวรรค พิ ท ยาคม 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
บริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึง
พอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมแตกตางกันหรือไม ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในกา ร
วิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จํานวน 518 คน โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง 217 คน 2) นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จํานวน 518 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
217 คน เครื่องมือใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คะแนน
เฉลี่ย (ݔҧ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคาวิกฤตที (t- test, Independent Sample)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนา
สวรรคพิทยาคม โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3) เปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
พบวาระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน, ความพึงพอใจของนักเรียน, การบริหารของโรงเรียน
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Abstract
The purposes of this study were to 1) To study the satisfaction of the parents, the
students were satisfied with the administration of nasawanpitthayakhom school. 2) To study
the satisfaction of the students, they were satisfied with the administration of
nasawanpitthayakhom school. 3) To compare the satisfaction of students with different
sexes, they were satisfied with the administration of the school is the difference between
heaven and hell. The sample 1) 217 Parents 2) 217 students The instrument used
questionnaire about the satisfaction of parents, students and students on the administration of
nasawanpitthayakhom school. The reliability was 0.97. Statistics used in data analysis is
average scores (ݔҧ ), standard deviation (SD) and t-test, Independent Sample
The results of the study were as followa: 1) The satisfaction of the parents was
satisfied with the administration of nasawanpitthayakhom school. Overall, the parents were
satisfied with the level of satisfaction. 2) The satisfaction of the students was satisfied with
the administration of nasawanpitthayakhom School. Overall, the students were very satisfied
3) Comparing the satisfaction of the students with different sexes, they were satisfied with
the administration of nasawanpitthayakhom School. It was found that there was a significant
difference between male and female students at .05 level.
Key Word (s) : SATISFACTION OF STUDENT PARENT, SATISFACTION OF
STUDENT, MANAGEMENT OF SCHOOL

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดกําหนดไววา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายโดยที่
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวน
รวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ เชี่ยวชาญไดตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพย
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับ
ประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการ
บริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
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แผนพัฒนาเศษฐกิจฉบับที่ 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 25560:
6-12) ได ใหค วามสํ า คั ญ กับ การส ง เสริม และพั ฒ นาธรรมาภิบ าลในภาครัฐ อย า งเป น รูป ธรรมทั้ ง ด า นระบบการ
บริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น สงเสริมคนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเปนไทย แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู
และความสามารถในการดํา รงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและ
จํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพและใหทุกภาคสวนคํา นึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ (5) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (7)
ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง
และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได
การบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหเปนองคกรแหงการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู (ลัดดาวัลย ใจไว,
2558: 1) ใหไดดีนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลที่จะทําใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูเรียนไปสูอนาคตที่ประสบความสํา เร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นอยางมี
คุณภาพตามที่สังคมตองการ การกําหนดแนวทางปฏิบัติในปจจุบันจึงจําเปนจะตองบริหารหนวยงาน เพื่อนา ไปสูการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกฝายดังนั้น การศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งใน
การสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลได
พัฒนาตนเองตลอดชีวิตสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตาง ๆ เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงให
เปนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน (กระทรงศึกษาธิการ, 2556: 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”
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บริบทของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม (โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม. 2560: 1-4) โรงเรียนนาสวรรคพิทยา
คม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนแบบสหศึกษา (ชาย-หญิง) โดยในป 2528 ไดจัดตั้งเปนโรงเรียนเคลื่อนที่ ของ
โรงเรียนบึงกาฬ ใชชื่อวา “โรงเรียนบึงกาฬสาขา” โดยใชสภานาสวรรคเปนที่ตั้งชั่วคราว ตอมาวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ.2532 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งเปนเอกเทศ โดยใชชื่อวา “โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม” อักษรยอ
“น.ส.พ.” โดยมีนายชูศักดิ์ พงษพัฒน เปนครูใหญคนแรก โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ไดเปดทําการเรียนการสอน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1-6
แบงเปน 15 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 518 คน โดยมี นายโชคชัย ชินโณ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเป น
ผูบริหารสถานศึกษาตําบลนาสวรรคตั้งอยูในพื้นที่ที่เคยแหงแลงกันดาร กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนพื้นที่แลง
ซ้ําซาก ไมมีความสมดุลทางธรรมชาติ แตในปจจุบันเปนพื้นที่ที่คอนขางอุดมสมบูรณ เพราะนอกเหนือจากอาชีพทํา
นาแลว เกษตรกรยังนิยมปลูกยางพารา ซึ่งเปนอาชีพที่แพรหลายในชวง 3-5 ปที่ผานมานี้เอง บางครอบครัวก็
ประกอบอาชีพรับจางกรีดยางพาราเปนอาชีพหลัก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบลนาสวรรคก็เหมาะสม มีฝนตก
ถูกตองตามฤดูกาล จึงทําใหพื้นที่นี้อุดมสมบูรณไปดวยตนยางพาราเปนสวนใหญ และเนื่องจากในปที่ผานมาราคา
ของยางพารามีราคาคอนขางสูงทําใหชาวเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นดวย สงผลใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีเงินซื้อ
เครื่องอํานวยความสะดวกสบายและใชจายอยางฟุมเฟอยในบางโอกาส สงผลใหนักเรียนบางสวนไดรับคานิยมการใช
จายฟุมเฟอยนี้ดวย ทําใหเกิดคานิยมวัตถุนิยมตามมา และยังสงผลใหนักเรียนบางสวนไมเห็นความสําคัญกับการเรียน
แตใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพรับจางกรีดยางพาราแทนเนื่องจากใหคาตอบแทนที่สูงและตอบสนองความ
ตองการทางวัตถุนิยมไดมากกวา และเนื่องจากโรงเรียนอยูใกลกับชุมชนจึงสามารถพึงพาอาศัยกัน เกี่ยวเนื่องกันเปน
บาน-วัด-ชุมชน-โรงเรียน ในบางโอกาสโรงเรียนไดเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
กัน เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของการเรียน และชุมชนที่ตนอาศัยอยู โรงเรียนจึงเปนศูนยกลางทางการเรียนรู
ไดผลิตแรงงานที่มีความรูไปสูชมชน นักเรียนบางสวนที่มีกําลังทรัพยก็ไปเรียนในตัวเมือง เมื่อจบการศึกษาแลวก็
กลับมาพัฒนาชุมชนของตน ดวยเหตุนี้ชุมชนนาสวรรคจึงเปนชุมชนที่มีความเจริญทั้งทางดานเศรษฐกิจ อาชีพ และ
การศึกษา สงผลถึงความเจริญในดานตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย
วัฒนธรรมพื้นบาน ของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ ตําบลนาสวรรค พอจะจําแนกออกไดดังตอไปนี้แหลงที่มาของ
ชุมชน ชุมชนที่อยูอาศัยในหมูบานตางๆ ที่อยูในพื้นที่บริการ สวนใหญรอยละ 95 จะอพยพมาจากอีสานตอนกลาง เชน
รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ ขอนแกน จะเริ่มอพยพเขามาอยูตั้งแตพุทธศักราช 2500 เนื่องจากสภาพความแหง
แลงของถิ่นฐานเดิม การอพยพมาอยูจะเดินทางมาเปนกลุมเปนคณะ จะมาตั้งหลักแหลงเปนกลุมกระจายอยูทั่วไปภาษาที่
ใชในการติดตอ จะใชภาษาถิ่นเปนหลัก ไมนิยมใชภาษากลางชุมชนสวนมากไมคอยไดรับการศึกษาและไมนิยมศึกษาเลา
เรียนชุมชนยังมีความเชื่อวาการศึกษาเลาเรียน เพื่ออานออกเขียนไดก็เพียงพอแลวในอันที่จะออกไปประกอบอาชีพ ในจุด
นี้เอง โรงเรียนจึงไดรณรงค มุงเนนใหชุมชนไดตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษา ศาสนาที่นับถือ ชาวบานสวนมาก
นับถือศาสนาพุทธ นิยมทําบุญกันที่วัดตามเทศกาลตางๆ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิต
และคานิยมของสังคม มีความเชื่อทางไสยศาสตรและโหราศาสตร อยูเปนจํานวนมากการอนุรักษ สงเสริมงานบุญประเพณี
ชุมชนแหงนี้นิยมทําบุญประเพณีตามเทศกาลตางๆ เปนประจํามิไดขาด เชน การแหเทียนเขาพรรษา การทอดผาปา การ
ทอดกฐิน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประเพณีขึ้นบานใหม ฯลฯ นับวาเปนกิจกรรมเสริมสรางความ
สมัครสมานสามัคคีของชุมชนไดเปนอยางดีโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาโรงเรียน
ใหมีสภาพพื้นที่สีเขียว จิตใจสีขาว มุงสูการประกันคุณภาพการศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน
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ซึ่งผลจาการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงประเด็นความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมซึ่งจะมีประโยชนตการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรค
พิทยาคม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอของนักเรีย นที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียน
นาสวรรคพิทยาคมแตกตางกันหรือไม

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

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรค
พิทยาคม
2. นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
2.1 เพศชาย
2.2 เพศหญิง

การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานบริหารทั่วไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
1.2 นักเรียนและเพศของนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 518 คน
และ นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 518 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
จํานวน 217 คน และนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอรท
(Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑการใหคาระดับคะแนนดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
1 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s rating scale) แยกตามการบริหาร 4 ดาน คือ ดาน
บริหารวิชาการ จํานวน 10 ขอ ดานบริหารงบประมาณ จําวน 10 ข อ ดานบริหารงานบุคคล จํานวน 12 ขอ และ
ดานบริหารทั่วไป จํานวน 11 ขอ รวม 43 ขอ
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3. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อ หา(Content Validity)
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00
5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) เทากับ .97
6. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ตําบลนาสวรรค อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จากกลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียน 218 คน และนักเรี ยน 218 คน
คิดเปนรอยละรอย
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
และนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูปทางสถิติโดยเลือก
วิธีการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยแลวนาเสนอในรูปแบบตาราง และ
แปลผลโดยความเรียงตามลําดับ
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของ
โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมโดยแปลความหมายคาความพึงพอใจของผูปกครอง และนักเรียนตามหลักการของ
บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535: 22-25) ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ มาก
2.50 - 3.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ นอย
1.00 - 1.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพรรณนา โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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ผล/ สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค
พิทยาคม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดย
ภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มากที่สุดดานงานบริหารงานวิชาการ พิจารณาเปนราย
ขอพบวาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน รองลงมาคือโรงเรียน
มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีครูเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาที่ถนัด โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอานแกผูเรียน การจัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ
ของนักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูตามศักยภาพ โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต จานดาวเทียม และ
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงออกในดาน กีฬาและศิลปะ ตามลําดับ และงานบริหารทั่วไปพิจารณาเปน
รายขอขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือนักเรียนไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษา รองลงมาคือขอโรงเรียนจัดบริการน้ํา
ดื่มที่สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคง ถาวร จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอเด็กนักเรียน สภาพ
อาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ ในโรงเรียนมีความแข็งแรง มั่นคง และเพียงพอ โรงเรียนมีหองน้ํา หอง
สวมเพียงพอและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมีหองพยาบาลครูอนามัย และเวชภัณฑเบื้องตน การจัดทําระเบียบขอบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติเปนอยางดี การประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขา
เรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง และขอการทําแผนพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
ระบบสาธารณูปโภคอยางเหมาะสม ตามลําดับ รองลงมาคืองานบริหารงานงบประมาณขอมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพยที่ดี รองลงมาคือขอโรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน การใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทาแผนการใชงบประมาณ มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินและผลการ
ดําเนินงานใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู โรงเรียนไดจัดทําแผนการใชเงินใหสอดคลองกับเปาหมายแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการใช
จายเงินเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนจัดทํา
บันทึกรายรับรายจายเปนปจจุบันและตรวจสอบไดแ ละเปดเผยตอชุมชน ตามลําดับ และสุดทายงานบริหารงาน
บุคคลขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือครูใหความเปนกันเองกับเพื่อนรวมงานผูปกครองและนักเรียน รองลงมาคือขอครู
เปนผูใฝหาความรูอยูเสมอ ครูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประพฤติตัวเปนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ผูบริหารมี
ความเปนกันเองตอนักเรียนและผูปกครอง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ครูเอาใจใส ดูแลลูกศิษย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูแตงกายสุภาพเรียบรอย
เหมาะสม ผูบริหารเปนผูอุทิศเวลาและเสียสละเพื่อผลสําเร็จของงาน ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารมีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และขอครูมีความรับผิดชอบกระตือรือรนในการทํางาน
ตามลําดับ
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มากที่สุดดานบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือขอการใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม ในการจัดทําแผนการใชงบประมาณ รองลงมาคือขอโรงเรียน
ไดจัดทําแผนการใชเงินใหสอดคลองกับเปาหมายแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีการติดตามผล ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินและผลการดําเนินงานใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรีย น
โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพยที่ดี
โรงเรียนจัดทําบันทึกรายรับรายจายเปนปจจุบันและตรวจสอบไดและเปดเผยตอชุมชน โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และขอโรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตามลําดับรองลงมาคือ
บริหารงานบุคคลขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ผูบ ริหารมี ค วามสุ ภ าพ ออนน อมถอ มตน ครูมี ค วามสามารถในการจั ด การเรีย นการสอน ผู บ ริหารมี ค วามเป น
ประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูมีความรับผิดชอบกระตือรือรนในการทํางาน ครูใหความเปนกันเองกับ
เพื่อนรวมงานผูปกครองและนักเรียน ผูบริหารมีความเปนกันเองตอนักเรียนและผูปกครอง ครูเปนผูใฝหาความรูอยู
เสมอ ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูเอาใจใส ดูแลลูกศิษยทุกคนอยางเทาเทียม
กัน ครูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประพฤติตัวเปนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และขอผูบริหารเปนผูอุทิศเวลาและ
เสียสละเพื่อผลสําเร็จของงาน ตามลําดับ ดานบริหารงานวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอโรงเรียนจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมการแสดงออกในดาน กีฬาและศิลปะ รองลงมาคือขอโรงเรียนสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน
โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต จานดาวเทียม การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
วิชาการของนักเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูตามศักยภาพ โรงเรียนมีครูเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาที่
ถนัด โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ และขอการจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอานแก
ผู เรี ย น ตามลํ า ดั บ และด า นงานบริหารทั่ ว ไป ข อที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ขอ นั ก เรีย นได รับ การสนั บ สนุ น ด า น
ทุนการศึกษา รองลงมาคือขอการประชาสัมพัน ธการรับนักเรียนและรับ เขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยา งทั่วถึง
โรงเรียนมีหองพยาบาลครูอนามัย และเวชภัณฑเบื้องตน โรงเรียนมีสภาพแวดลอมรมรื่นและปลอดภัย การจัดทํา
ระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติเ ปนอยางดี โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่
มั่นคง ถาวรโรงเรียนมีหองน้ํา หองสวมเพียงพอและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคง ถาวร สภาพ
อาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ ในโรงเรียนมีความแข็งแรง มั่นคง และเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมที่
ปลอดภั ย ต อ เด็ ก นั ก เรี ย น การทํ า แผนพั ฒ นาอาคารสถานที่ จั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้อ ต อ การเรี ย นรู แ ละระบบ
สาธารณูปโภคอยางเหมาะสม และขอโรงเรียนจัดบริการน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอ ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนา-สวรรค
พิทยาคมนักเรียนที่ มีเพศต างกันมี ความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรีย นนาสวรรคพิท ยาคม พบวาระหวา ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนา-สวรรค
พิทยาคม ผูวิจัยไดนําประเด็นที่นาสนใจมานําเสนอดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค
พิทยาคม โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูปกครองมีความเขาตอ
การบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยคาดหวังวาโรงเรียนจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรี ยนนาสวรรคพิทยาคม
มากที่สุดดานงานบริหารงานวิชาการและงานบริหารทั่วไป รองลงมาคืองานบริหารงานงบประมาณและงานบริหาร
บุคคลตามลําดับ
ทั้งเนื่องมาจาการโรงเรียนจัดการศึกษาไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รวมทั้งมีการประชุมผูปกครองนักเรียนประจําทุกปการศึกษา จัดใหครูที่
ปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อรับฟงปญหาตางๆ จากผูปกครองนักเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และสามารถจัด
การศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของผูปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บรรจง อินทะหอม
(2550: 143) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝน
จังหวัดบุรีรัมย พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ธมกร ดุลยปกรณชัย (2556:
บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัด
ชัยภูมิ พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมากทุ กดาน (คะแนนเฉลี่ย = 3.72,
3.69,3.68 และ3.68 ตามลําดับ ) และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2556: 71) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่
มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ
3.99 พิจารณาเปนรายดานมากตามลาดับคือ ดานการจัดการเรียนการสอนดานการใหขาวสารขอมูล ดานการ
จัดบริการนักเรียนสวนระดับความพึงพอใจของผูปกครองมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพั นธะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ในดานต่ําสุดคือ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มากที่สุดดานบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ
บริหารงานบุคคล ดานบริหารงานวิชาการและดานงานบริหารทั่วไป ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีครูที่มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการกระจาบงบประมาณในเหมาะสมตรงตรงกับความตองการ และมีการบริหารจัดการที่ดี
สอดคลองกับ บรรจง อินทะหอม (2550: 139) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในฝน จังหวัดบุรีรัมย พบวาความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก จรินทรยา
ยวงนาค (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนตอการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการ
บางนา กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการบริหารการศึกษาโดยโดยรวมอยูในระดับมาก
และงานวิจัยของรพีพรรณ ชื่นสุนทร (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา 4 ดาน อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งนี้
1. โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการคนควาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและผูปกครอง
2. โรงเรียนความมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียนเพื่อ
ผูเรียนไดเรียนรูความถนัดและความสามารถของตัวเองตอไป
3. โรงเรีย นควรมี ก ารจั ด ต องศูน ย ค น คว า และพั ฒ นาครู และพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนใหไ ด
มาตรฐานตอไป
4. โรงเรียนความมีการพัฒนากระบวนการบริหารทั้งดานบริหารวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงา
บุคคลและบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดจากทั้งภายในและภายนอกองคองกร
5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการอาน เขียน และคิดวิเคราะห
6. โรงเรีย นควรเพิ่ ม กิจ กรรมการลงมือปฏิ บัติ ด วยตนเอง และเน น กระบวนการกลุ ม เป น สํา คั ญ เพื่ อให
นักเรียนคิดเปน และแกปญหาเปน
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวางแผนในการพัฒนากิจกรรมตางๆ ความจะตองทําการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน นักเรียนและผูที่มีสวนไดเสียทุกครั้ง
2. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเพื่อสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนแตละแหงนั้น
ไมจะเปนตองเหมือนกันเสมอไป แตเปนสิ่งที่สะทองใหเห็นวาการจัดการบริหารนั้นสนองตอบตอความตองการที่
แทจริงมากเพียงใด
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และ 2.เพื่อเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณ
การทํ า งาน ประชากรในการวิ จั ย ในครั้ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปการศึกษา 2560 ไดจากกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie และ Morgan
จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.63 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t – test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ, ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน, ดานวัฒนธรรม
การเรียนรูยุคดิจิทัล, ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล และความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา
และประสบการณการทํางาน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
Abstract
Educational leadership in information technology of basic school administrator
primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1
Objictive 1. Educational leadership in information technology of basic school
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 2.
To compare leadership in information technology of basic school administrator primary
school under the office education of nakhon ratchasima area 1 classified by sex education
and experience in work. people in research this time is administrator, place of education
under the office education of nakhon ratchasima area 1 year 2018. from the sample table
of krejcie and morgan amount 90 people tool in use research is questionnaire have
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determination of confidence 0.63 statisties used in the analysis include frequency,
percentage, mean ( X ), standard deviation (s.d) and t-test by one way anova
The results of the research educational leadership in information technology of
basic school administrator primary school under the office education of nakhon
ratchasima area 1 the research conclusion is
1. Educational leadership in information technology of basic school
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 in
general is good level and sorted by excellent in systemtic improvement , leadership in
vision, culture in learn era digital, digital people, profession practice.
2. Comparison educational leadership in information technology of basic school
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1
classified sex, education and experienece work the overall no difference.
Keywords : Leadership in Information Technology of Basic School Administrator
Primary School

บทนํา
บทความนี้เปนบทความวิชาการเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง ปจจุบันสังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจนกลายเปนโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีไมเพียงแตเขามามีบทบาทที่
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย แตยังมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
จึงทําใหการบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณที่เปลีย่ นแปลงไปจึงทําใหผูนําตองมีการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจึงจะทําใหการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะบุคลากรใน
องคกรจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนามากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการวางแผน
และจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษาใหประสบผลสําเร็จได จึงมีความจําเปน
อย า งยิ่ ง ที่ ต องอาศัย ผู บ ริหารสถานศึ กษาที่ มี ภ าวะผู นํ าเชิ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุน ใหผู บ ริหาร
สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังและตอเนื่องในการจัดการศึกษา และกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยพรอมที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพได
จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในสังคมปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริ งจังและ
ตอเนื่องในการจัดการศึกษา และกาวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงเปนมาตรฐานสําหรับการประเมิน
ทั ก ษะและความรู ที่ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู นํ า ต อ งการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 โรงเรียน ซึ่ง
แตละโรงเรียนมีบริบทที่แตกตางกันตามวิสัยทัศน พันธกิจของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน อยางไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1 ไดใหความสําคัญกับการสงเสริม พัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีการแสดงออกถึงระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใหเปนบุคคลสําคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐานระดั บ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา
และประสบการณการทํางาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดัง
แสดงในภาพที่ 1 (บรรจบ บุญจันทร. 2554ข : 63 - 74)
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปจจัยพื้นฐานบุคคล
1. เพศ
2. การศึกษา
3. ประสบการณการทํางาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา ในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1
1. ความเปนผูนาํ ในดานวิสัยทัศน
2. ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
3. การปรับปรุงอยางเปนระบบ
4. ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
5. การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจทิ ัล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย
คือ ผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ระดั บ ประถมศึ กษาในสัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 คน
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 คน
1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ไดมาจากการสุมประชากรตามตารางของตารางของ
เครซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู บ ริห ารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ระดั บ ประถมศึ กษา ในสั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ไดแก เพศ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นวัดภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะคําถามแบบสอสบ
ถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับตามวิธีของ Likert แตละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
โดยครอบคลุมภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยี สําหรับ
ผูบริหาร (NETS-A) โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม จามลําดับองคประกอบที่นํามาศึกษา จํานวน 5 ดาน ไดแก
ความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ และความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
3. ขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือวิจัย
ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตําราตางๆ
3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือจากเอกสารตําราของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53-199) โดยยึดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
3.3 กํา หนดโครงสรางแบบสอบถามเกี่ย วกับ ภาวะผู นํ า เชิง เทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู บ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
3.4 สรางแบบสอบถามตามโครงสรางเนื้อหา และรูปแบบตามที่กําหนดไว
3.5 นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาความครอบคลุมประเด็นและ
สาระสําคัญตลอดจนพิจารณาแกไขความถูกตองดานภาษาและเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนําไปปรับปรุงแกไข
ตามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอแนะ
3.6 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น
เนื้อหา (Validity) แลววิเคราะหดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) เมื่อผูเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน คา IOC ครั้งนี้คํานวณไดคาระหวาง 0.67 – 1.00
3.7 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธเพื่อพิจารณากอนนําไปทดลองใช
3.8 นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
3.9 นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเปนรายดานและ
โดยรวมทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .63
3.10 นําผลการทดลองเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และทําการปรับปรุงแกไข
เครื่องมือในขอคําถามบางรายการใหมีความชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น
3.11 ดําเนินการสรางเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พรอมแนบแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะหขออนุญาตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ในการตอบแบบสอบถามเพื่ อ ขอความรว มมื อในการเก็บ ข อมู ล จากผู บ ริ หารสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ในการ
ดําเนินการศึกษาคนควา
4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถามผานทางไปรษณียและ
ดวยตนเองเพื่อเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 143 ฉบับ
4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความมุงหมาย
ของการศึ ก ษา โดยเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภายใน 15 วั น และติ ด ตามผลโดยติ ด ต อ ทางโทรศั พ ท และเก็ บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 143 ฉบับ
4.4 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 143 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได
จํานวน 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 62.93
5. การวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิ จัยดําเนินการสงและรับคื นทางไปรษณี ยและติดตาม
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบถามคืนจํานวน 90 ฉบับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห
ขอมูล โดยบันทึกขอมูลและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรู ปเพื่อประมวลผลขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ และคา
รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 ขอมูลภาวะผูนําผู นําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ความเปน
ผูนําในดานวิสัยทัศน วัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การปรับปรุงอยาง
เปนระบบ ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลไดใชการวิเคราะหดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t – test)
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) การวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ การศึกษา ประสบการณการทํางาน
2. วิเคราะหขอมูล ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ความเปน
ผูนําในดานวิสัยทัศน วัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การปรับปรุงอยาง
เปนระบบ ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
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สรุป/ผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวม
n = 90
ระดับ อันดับที่
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
SD
X
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน
4.64 0.26
มาก
2
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล
4.58 0.21
มาก
3
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
4.53 0.28
มาก
5
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ
4.70 0.19
มาก
1
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
4.54 0.25
มาก
4
โดยภาพรวม
4.60 0.17
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู บริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ระดั บ ประถมศึกษาในสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ ( X = 4.70) ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน ( X = 4.64) ดานวัฒนธรรมการ
เรียนรูยคดิจิทัล ( X = 4.58) ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล ( X = 4.54) และดานความเปนเลิศในการปฏิบัติ
อยางมืออาชีพ ( X = 4.53) ตามลําดับ
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามเพศ ไดผลการวิเคราะหดังนี้
เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
t
Sig
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
n=7
n = 83
SD
SD
X
X
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน
4.62
0.17
4.64 0.27 0.14 0.09
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล
4.65
0.27
4.57 0.20 -.99 0.22
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมื อ
อาชีพ
4.65
0.09
4.51 0.28 -1.26 0.03
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ
4.71
0.25
4.69 0.19 -.25 0.65
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
4.62
0.13
4.53 0.25 -.94 0.08
รวม
4.65
0.72
4.59 0.18 -.92 0.04
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จากตารางที่ 2 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพศชาย และหญิงมีระดับ
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามระดับการศึกษา ไดผลการวิเคราะหดังนี้
การศึกษา
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโทขึ้น
n = 86
ไป n = 4
SD
SD
t
Sig
X
X
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน
4.63
0.26
4.70
0.11
-.44 0.18
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล
4.57
0.21
4.60
0.00
-.19 0.02
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 4.52
0.28
4.70
0.11 -1.25 0.17
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ
4.69
0.20
4.75
0.10
-.55 0.14
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
4.53
0.25
4.70
0.11 -1.28 0.20
รวม
4.59
0.18
4.69
0.05 -1.06 0.08
จากตารางที่ 3 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโทมีภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน ไดผลการวิเคราะหดังนี้
ประสบการณการทํางาน
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่ํากวา 20 ป
n = 10
SD
X
4.46
0.38
4.58
0.14

20 ปขึ้นไป
n = 80
SD
X
4.66 0.23
4.58 0.22

t
Sig
-2.37 0.03
0.00 0.26

1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมื อ
อาชีพ
4.28
0.41
4.56 0.24 -3.12 0.00
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ
4.76
0.12
4.68 0.20 1.08 0.07
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
4.36
0.32
4.56 0.23 -2.50 0.17
รวม
4.48
0.25
4.61 0.16 -2.11 0.06
จากตารางที่ 4 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีประสบการณการทํางาน
ต่ํากวา 20 ปและ 20ปขึ้นไป มีภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาภาวะผูนําผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.60)
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทั้ง 5 ดานอยูในระดับ
มาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ ( X = 4.70) ดานความเปนผูนําใน
ดานวิสัยทัศน ( X = 4.64) ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยคดิจิทัล ( X = 4.58) ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล
( X = 4.54) และดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ ( X = 4.53) ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนาํ เชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับ ประถมศึกษา สัง กัด สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม า เขต 1 จํ าแนกตามเพศ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาภาวะผู นํ า เชิ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
ประถมศึกษา สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสี ม า เขต 1 มี ประเด็ นที่ ควรนํา มา
อภิปราย ดังนี้
1. ภาวะผูเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเพื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความเปนเลิศใน
การปฏิบัติอยางมืออาชีพ สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกันที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน และการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่หลักในการบริหาร
จัดการการศึกษาจึงตองพัฒนาความรู และขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองเพื่อเขามาชวย
ในการบริห ารจั ด การสถานศึก ษา รวมถึ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถานศึกษามีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เชน
ระบบ e-office ระบบ e-filling โครงการอบรมการใช Google App เพื่อการศึกษา โครงการผลิตสื่อดิจิตอล
เพื่อการศึกษา Kahoot เปนตน
2. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนาํ เชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับ ประถมศึกษา สัง กัด สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม า เขต 1 จํ าแนกตามเพศ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ควรมีการใหหนวยงานตนสังกัดจัดอบรม สัมมนา เพื่อใหผูบริหารไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
2. ควรพัฒนาภาวะผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในแตละภูมิภาค หรือ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อนําขอคนหามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหขอคนพบที่ไดเกิด
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการการูปแบบการพัฒนาที่สะดวก ทันสมัยและประหยัดเวลาสําหรับผูเขารับการพัฒนา อาทิ
การเขียนโปรแกรมประยุกตเพื่อพัฒนาภาวะผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษาใชพัฒนาตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เช น ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองเปนตน
2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ การศึกษาอื่นๆ
และสังกัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา
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การศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของ Van Hiele
A study of conceptual knowledge of square of secondary school’s levels of geometric
thinking based on Van Hiele’s Model

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วัชริตา ภิรมยไกรภักดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.รามนรี นนทภา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele และ 2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
มโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele กลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนขามแกนนคร จํานวน 98 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบมโนทัศน
เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสัมภาษณมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ และรอยละ
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีระดับการคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 0 มากที่สุด คิดเปนรอยละ
34.69 ของนักเรียนทั้งหมด และอยูในระดับ 3 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 12.25 และ 2) นักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยนักเรียนใชกฎนิยามและมีนักเรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อ
การทําความเขาใจโจทยและตัวเลือก และนักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่ออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ
คําสําคัญ : มโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส , ระดับการคิดทางเรขาคณิต , รูปแบบแวนฮีลี
Abstract
The purposes of the research were to study the concept of square of the students
with special ability class in secondary school’s levels of geometric thinking based on
Van Hiele’s model, and to study the ideas about the concept of square of the students
with special ability class in secondary school’s levels of geometric thinking based on
Van Hiele’s model. The target group was 98 special ability class in secondary school
students from Khamkaennakorn school. The instruments used in this study were a test of
square concept and a interview of square concept. The statistics used in analyzing data
were frequency and percentage.
This research had its aims 1) The overall level of the geometric thinking of most
student was in Level 0 (34.69%), while least students was in Level 3 (12.25%).
2) Students have ideas about the concept of square using definition, and some students
use drawing to understanding the questions and choices. And some students use
measurement a square to explain the idea of finding the answer.
Key Words : Square concept, level of geometric thought, van hiele model
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บทนํา
มโนทัศน (Concept) เปนรากฐานของความคิด มนุษยจะคิดไมไดถาไมมีมโนทัศนที่เปนพื้นฐาน เพราะ
มโนทัศนจะชวยในการตั้งกฎเกณฑ หลักการตางๆ และสามารถแกปญหาที่เผชิญได การเรียนรูมโนทัศนจะชวย
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุด และนอกจากนั้นยังชวยใหเรียนรูสิ่งที่เกี่ยวของได
รวดเร็วขึ้น เชนเดียวกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน การวิเคราะหวาครูและนักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอะไรบาง
คลาดเคลื่อนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับมโนทัศนที่ถูกตองจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการระมัดระวั ง
และไมไดเกิดความคลาดเคลื่อน ตลอดจนใชแกไขความคลาดเคลื่อนใหหมดไป ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (สสวท. 2555 : 61 – 87) ในวิชาคณิตศาสตรมีมโนทัศนหลายอยาง เชน มโนทัศนทาง
คณิตศาสตร มโนทัศนทางเรขาคณิต ซึ่งมโนทัศนทางเรขาคณิต เปนความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตที่ไดเรียนรูโดย
สามารถสรุปความเขาใจที่ไดออกมาในรูปของนิยามหรือความหมายทางเรขาคณิต (Cooney, David and
Henderson. 1975 : 85) จากการศึกษาเนื้อหาเรขาคณิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนไดบรรจุเนื้อหาสาระทางเรขาคณิต โดย
เนื้อหาสาระสวนใหญเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ดังจะเห็นไดจากสิ่งที่ปรากฏอยูรอบๆ ตัวเราที่มักจะมีรูปทรง
เรขาคณิตปรากฏอยูเสมอ โดยในเรื่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเปนรูปทรงเรขาคณิต เปนเนื้อหาหนึ่งที่ปรากฏในชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ (สุพจน ไชยสังข.
2539 : 1 – 13) ในสหรัฐอเมริกาพบวานักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเรียนรูมโนมติเกี่ยวกับ
เรขาคณิตเบื้องตน และการแกปญหาทางเรขาคณิตในระดับต่ํา (Clement and Battista. 1992 : 438) โดย
สาเหตุมาจากนักเรียนมีภาพลักษณมโนทัศนทางเรขาคณิตคลาดเคลื่อน (Thomas. 1991 : 38)
ระดับการคิดทางเรขาคณิตเปนการศึกษาคนควาและทํางานวิจัยของปแอร และไดนา แวน ฮีลี ที่ได
พยายามศึกษาและคนควาเพื่อแกปญหาความไมเขาใจในการเรียนวิชาเรขาคณิต โดยไดสราง Van Hiele
Model ขึ้น โดยในรายวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขามแกนนคร จังหวัด
ขอนแกน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2557 2558 และ 2559
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยูในระดับต่ําและไมผานเกณฑรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน). 2558) จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele ของนักเรียนโรงเรียนขามแกน
นคร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจในมโนทัศนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันจะเปนประโยชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการสรางมโนทัศนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดอยางถูกตอง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตาม
ระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele
2. เพื่ อศึ กษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ มโนทั ศน รูป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รัส ของนั ก เรีย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ใชกรอบทฤษฎีการเรียนรูแบบ Van Hiele (1984, p. 245) ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับการคิดทางเรขาคณิต 5 ระดับ คือ ระดับ 0 ขั้นการมองเห็นภาพ ระดับ 1 ขั้นการวิเคราะห
ระดับ 2 ขั้นการอนุมานที่ไมเปนแบบแผน ระดับ 3 ขั้นการอนุมานที่เปนแบบแผน และระดับ 4 ขั้นการคิดขั้นสุด
ยอด โดยเนื้อหาที่ใชในการวัดระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน คือ เนื้อหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วิธีการวิจัย
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele
1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยทําการสัมภาษณนักเรียนที่
ตอบถูกในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิต
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 5
ตัวเลือก ที่ผูวิจัยไดพัฒนามาจากโมเดลของ Van Hiele ประกอบดวยจํานวน 5 ตอนตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele คือ ตอนที่ 1 ขั้นการมองเห็นภาพ จํานวน 1 ขอ ตอนที่ 2 ขั้นการวิเคราะห จํานวน
1 ขอ ตอนที่ 3 ขั้นการอนุมานที่ไมเปนแบบแผน จํานวน 1 ขอ ตอนที่ 4 ขั้นการอนุมานที่เปนแบบแผน จํานวน
1 ขอ และตอนที่ 5 ขั้นการคิดขั้นสุดยอด จํานวน 1 ขอ รวม 5 ขอ โดยระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van
Hiele มีรายละเอียดดังนี้
ระดับ 0 ขั้นการมองเห็นภาพ หมายถึง นักเรียนบอกรูปรางภายนอกได และสามารถเรียนรูศัพททาง
เรขาคณิต จําแนกรูปราง วาดรูป และจําลองรูป
ระดับ 1 ขั้นการวิเคราะห หมายถึง นักเรียนเริ่มตนการวิเคราะหความคิดรวบยอดทางเรขาคณิตผาน
การสังเกตและการทดลอง เริ่มเห็นคุณลักษณะของรูป เห็นสมบัติของรูป สามารถแบงรูปออกเปนกลุมๆ ได
ระดับ 2 ขั้นการอนุมานที่ไมเปนแบบแผน หมายถึง นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธในสมบัติ
ทั้งภายในของรูป และทามกลางรูปตางๆ และสามารถแยกรูปตางๆออกเปนกลุมๆได ตามสมบัติตางอยางเขาใจ
และสรุปอยางไมเปนแบบแผนจากสิ่งที่กําหนดใหได
ระดับ 3 ขั้นการอนุมานที่เปนแบบแผน หมายถึง นักเรียนสามารถสรุปเรขาคณิตภายใต อนิยาม นิยาม
สัจพจน ทฤษฎีบทและ ทฤษฎี บทกลับ ตลอดจนสามารถพิสูจนไดหลายรูปแบบ เขาใจเงื่อนไขที่จําเปนและ
เพียงพอ
ระดับ 4 ขั้นการคิดขั้นสุดยอด หมายถึง นักเรียนสามารถทําในระบบสัจพจนที่หลากหลาย ซึ่งไมใช
เรขาคณิตของยูคลิดได สามารถนําเรขาคณิตไปสัมพันธกับวิชาอื่น สามารถมองเรขาคณิตในลักษณะที่เป น
นามธรรม โดยปราศจากตัวอยางที่เปนรูปธรรม สามารถพิสูจนแบบขัดแยงและพิสูจนแบบแยงสลับที่ได
การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 10 ขอ ทําโดยหาคาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก ผลการวิเคราะห พบวา คาความยากงายอยูในชวง 0.50 – 0.77 คาอํานาจจําแนก
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบอยูในชวง 0.37 – 0.67 ซึ่งเปนขอสอบที่อยูในเกณฑที่
ใชไดจํานวน 9 ขอ ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับดวยการวิเคราะหคา
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient) และไดค าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมโนทัศน เกี่ยวกับสี่เหลี่ ยมจัตุรัส
เทากับ 0.88 จํานวน 5 ขอ

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



2.2 แบบสัมภาษณแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
โดยกําหนดกรอบคําถามตามแนวแบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจากผลการทําแบบทดสอบ
ของกลุมเปาหมาย โดยจําแนกนักเรียนออกออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมที่สองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และกลุมที่สามเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และเลือกนักเรียน
จากทั้งสามกลุม โดยแตละกลุมเลือกนักเรียนที่ตอบถูกในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele กลุม
ละ 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน เปนกรณีศึกษามาสัมภาษณ
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนขามแกนนคร ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2560 จํานวน 98 คน
4. สถิติที่ใชในการวิจัย
ขอมูลการวิเคราะหคะแนนของนักเรียนผูเปนกลุมเปาหมาย จากแบบทดสอบมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสของนักเรียนตามระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele โดยแบงตามระดับชั้นเรียน ไดแก
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)

ผล/ สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่ เหลี่ยมจัตุ รัสของนัก เรียนที่มี ความสามารถพิเศษชั้นมั ธยมศึกษา
ตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความถี่และรอยละของคะแนนจากแบบทดสอบมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ของนักเรียน โดยแยกตามชั้นเรียน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอยละของนักเรียนในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ที่
แยกตามชั้นเรียน
ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele
ระดับชัน้
0
1
2
3
4
จํานวนนักเรียน
15
9
13
0
0
ม.1
รอยละ
40.54 24.32 35.14
0
0
จํานวนนักเรียน
11
7
13
0
0
ม.2
รอยละ
35.48 22.58 41.94
0
0
ม.3
จํานวนนักเรียน
8
7
3
12
0
รอยละ
26.67 23.33
10
40
0
รวม
จํานวนนักเรียน
34
23
29
12
0
รอยละ
34.69 23.47 29.59 12.25
0
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนแตละระดับ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
40.54 อยูในระดับ 2 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 35.14 และอยูในระดับ 1 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
24.32 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.94 อยูในระดับ 0 จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 35.48 และอยูในระดับ 1 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 22.58 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยู

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ในระดับ 3 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 อยูในระดับ 0 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 อยูในระดับ 1
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และอยูในระดับ 2 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10
สรุปไดวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนแตละระดับชั้น เปนดังนี้ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 มากที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 40.54 และไมมีนักเรียนอยูในระดับ 3
และ4 ของระดับการคิดทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 41.94 และไมมีนักเรียนอยูในระดับ 3 และ 4 ของระดับการคิดทางเรขาคณิต และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยู
ในระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 และไมมีนักเรียนที่อยูในระดับ 4 ของระดับการคิดทาง
เรขาคณิต
2. ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนแตละระดับการคิด
ทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele แยกตามชั้นเรียน โดยนักเรียนที่เปนกรณีศึกษา มีทั้งหมด 10 คน ดังนี้
นิธิศ
หมายถึง นักเรียนคนที่ 1 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 0
อรสา
หมายถึง นักเรียนคนที่ 2 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 1
นัชชา
หมายถึง นักเรียนคนที่ 3 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 2
สุรสิทธิ์
หมายถึง นักเรียนคนที่ 4 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 0
ญาณิศา
หมายถึง นักเรียนคนที่ 5 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 1
ปยวรรณ
หมายถึง นักเรียนคนที่ 6 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 2
อาทิตยาทร หมายถึง นักเรียนคนที่ 7 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 0
กวิน
หมายถึง นักเรียนคนที่ 8 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 1
ธนดล
หมายถึง นักเรียนคนที่ 9 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 2
ธัญชนก
หมายถึง นักเรียนคนที่ 10 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด
ทางเรขาคณิตระดับ 3
การสัมภาษณเกี่ยวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนที่เปนกรณีศึกษา มีการกําหนดขอคําถาม คือ
1) นักเรียนมีวิธีหาคําตอบขอนี้อยางไร
2) นักเรียนมีวิธีหาคําตอบอื่นอีกไหม
3) นักเรียนมีวิธีตรวจสอบคําตอบอยางไร โดยผลการสัมภาษณ แสดงในตาราง
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ตารางที่ 2 แสดงผลการสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด ทางเรขาคณิ ต ของนั ก เรี ย นที่ เ ป น กรณี ศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต
นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
นิธิศ
การวาดรูป
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
อรสา
การวัด
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
ตรวจสอบคําตอบได
นัชชา
ใชกฎ/นิยาม
ไมมี
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ ใชวิธีการ
วัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงแนวคิดในการหาคําตอบ และมีการใชกฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการ
ใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย
ตารางที่ 3 แสดงผลการสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด ทางเรขาคณิ ต ของนั ก เรี ย นที่ เ ป น กรณี ศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต
นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
สุรสิทธิ์
ใชกฎ/นิยาม
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
ญาณิศา
ใชกฎ/นิยาม
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
ปยวรรณ
การวาดรูป
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ มีการใช
กฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย
ตารางที่ 4 แสดงผลการสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด ทางเรขาคณิ ต ของนั ก เรี ย นที่ เ ป น กรณี ศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต
นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
อาทิตยาทร
การวาดรูป
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
กวิน
ใชกฎ/นิยาม
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
ธนดล
ใชกฎ/นิยาม
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
ธัญชนก
การวาดรูป
ไมมี
ตรวจสอบคําตอบได
จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ มีการใช
กฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย
สรุปไดวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดย
นักเรียนใชกฎนิยามและมีนักเรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อการทําความเขาใจโจทยและตัวเลือก และ
นักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่ออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ
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อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามระดับการ
คิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele ผลการวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 มากที่สุด
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 40.54 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 41.94 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40
โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนมีระดับการคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 0 มากที่สุด จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 34.69 และอยูในระดับ 3 นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.25 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
นักเรียนสวนมากมีความรูความเขาใจในเชิงรูปธรรม และมีสวนนอยที่สามารถเปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
ได สอดคลองกับแนวคิดของ Van Hiele (1984, p. 245) จะชวยใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาโดยการวิเคราะห
และการสื่อความหมายดวยคําพูดของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาความหยั่งรูของนักเรียน ซึ่ง
ความรูความเขาใจทางเรขาคณิตของนักเรียนจะเริ่มจากงายไปสูยาก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย เยาวเรศ เสนากิจ
(2555, น. 117) ที่พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ
Van Hiele อยูในระดับ 0 มากที่สุด รอยละ 36.05 มีปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับการคิดทางเรขาคณิตสามปจจัย
คือ ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน และปจจัยดานผูปกครอง รวมถึงสอดคลองกับ งานวิจัย สมควร สี
ชมภู (2549, น. 57 – 60) ที่พบวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 กระจายอยูในระดับ 0 การคิดทางเรขาคณิตพบวายังถูกจํากัด
ดวยชื่อของรูปทรงเรขาคณิตที่เคยเรียนในชั้นเรียน และระดับ 1 ที่พบวาการวิเคราะหองคประกอบคุณสมบัติ
หรือกฎและพิจารณาความสัมพันธองคประกอบของรูปทรงเรขาคณิตโดยการทดลองดวยวิธีตางๆ
2. ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ มโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนั กเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele พบวา แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปในการทําความเขาใจ มีการใช
วิธีการวัด และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปในการ
ทําความเขาใจ และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาด
รูปในการทําความเขาใจ และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ โดยนักเรียนทั้งสามระดับชั้นไมมีการใชวิธีการหา
คําตอบที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยนักเรียนใชกฎนิยามและมีนกั เรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อการทําความเขาใจโจทย
และตัวเลือก และนักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่ออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ใน
การเรียนการสอน นักเรียนภายในประเทศไทยสวนใหญคุนเคยกับการเรียนเรขาคณิตโดยการทองจํา จําลําดับ
ทฤษฎีบท จําการพิสูจนของแตละทฤษฎีบท โดยมีนักเรียนเปนจํานวนนอยที่จะพิสูจนแบบฝกหัดที่ไมเคยเห็นได
(อําไพ ยมาภัย, 2527, น. 120) จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมุงเนนการหาคําตอบของการคิดทาง
เรขาคณิ ต โดยใช ก ฎนิ ย าม ซึ่ ง เป น การหาคํ า ตอบโดยใช ห ลั ก เหตุ ผ ลที่ ถู ก ต อ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
Pavlovicova and Zahorska (2015, p. 1912) ที่พบวา นักเรียนไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการรับรู
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของรูปทรงเรขาคณิตและจากระดับการคิดเชิงตรรกะ ซึ่งเปนการคิดที่มี
เหตุผลรองรับในการคิดแกปญหาและการตัดสินใจ โดยใหความสําคัญในการวิเคราะหหาเหตุผลตางๆ
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van
Hiele ที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมระดับการคิดทางเรขาคณิตของ
นักเรียนใหสูงขึ้นได
2. จากขอคนพบของงานวิจัย พบวาลักษณะคําถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสงผลตอการคิดหา
คําตอบของนักเรียน ดังนั้นในการตั้งคําถามควรมีการตั้งคําถามอยางรอบคอบรัดกุมเพื่อไมใหเปนการชี้นําการคิด
ของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนในหองเรียนปกติเพิ่มเติม
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ความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
The Relationship between Administration and Caring Management System of
Sansalee Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao
District, Chiang Rai
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาสั น สลี ศรีเวีย ง อํา เภอเวี ยงป าเปา จัง หวั ด เชี ย งราย มีวั ต ถุป ระสงค เพื่อศึกษาการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึ กษาสันสลีศรีเวียง
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารและครูของโรงเรียน
ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 300 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 168 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามตอนที่ 2
(คํ า ถามเกี่ย วกับ การบริหารสถานศึ กษาตามวงจรคุณ ภาพ PDCA) มี ค า ความเชื่ อมั่ น เท า กับ 0.94 และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 (คําถามเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน) มีคาความเชื่ อมั่นเทากับ 0.92 ตามลําดับ
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนของศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงป าเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 โดยมีดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางแผน คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมา คือ การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางการปฏิบัติ กับการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดาน
การแกไข ปรับปรุง ทั้ง 2 ดาน คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.92 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารสถานศึกษา
ตามวงจรคุณภาพ ดานการการปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ
2. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สั น สลี ศรีเวี ย ง อํา เภอเวี ย งป า เป า จั ง หวั ด เชี ย งราย ในภาพรวมพบว า ระบบดู แ ลช วยเหลื อนั กเรีย นมี การ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากั บ 3.73 โดยมีดานที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการสงตอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมา คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการปองกันและแกปญหา คาเฉลี่ย เทากับ 3.73
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรองนักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณ ภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษา สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.074 ถึง 0.926 จึงมีความสัมพันธกันในทางบวก
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, การบริหารงาน, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
Abstract
The study on “The Relationship between Administration and Caring Management
System of Sansalee Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa
Pao District, Chiang Rai” has the objectives to study the administration in accordance to
the PDCA quality cycle in the schools of Sansalee Sriwiang Educational Development
Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai, to examine the caring
management system for students in schools of Sansalee Sriwiang Educational
Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai, and to investigate
the administration in accordance to the PDCA quality cycle and the caring management
system of Sansalee Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao
District, Chiang Rai. The population used in this research. The administrators and
teachers of schools in the Center for Educational Quality Improvement Wiang Pa Pao
District The samples included 168 administrators and teachers in Sansalee Sriwiang
Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai. The
instrument used was the questionnaire. The second parts: the question (PDCA
questionnaire) had the reliability of 0.94 and the part 3 of questionnaire (question about
student support system) had the reliability of 0.92. The statistics used for data analysis
were Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation including Pearson's
Correlation Coefficient.
The findings were found that:
1. The quality management (PDCA) of schools according to the opinions of
school personnel of schools of Sansalee Sriwiang Educational Development Network
Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai as a whole, the respondents commented that
the quality of the school administration was at a high level. The mean score was 3.92
with the highest mean of school management according to the quality cycle; planning
had the mean as 3.94, followed by the quality management of the schools. As the
practical implementation and the school administration as the quality improvement cycle
on both sides had an average of 3.92 and the lowest mean was the quality management
based on PDCA cycle as the practice with the mean of 3.89.
2. The caring management system for school personnel at schools of Sansalee
Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang
Rai as a whole, the respondents commented that the caring management system was at a
high level with the mean of 3.73. The highest mean was transferring with mean of 3.78,
followed by the aspect of student promotion and development with the mean of 3.74, the
aspect of protection and solution with the mean was 3.73, as screening with the mean of
3.72 and the lowest mean was the individual knowing with the mean of 3.67.,
respectively
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3. The relationship between the school administration based on PDCA) and the
caring management of school schools of Sansalee Sriwiang Educational Development
Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai had the value between -0.074 and
0.926, so they had positive relationship.
Keyword : The Relationship, Administration, Caring Management System

บทนํา
การศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียน โดยยึดผูเรียนเป นสําคัญมากขึ้น มุงหวังให
ผูเรียนมีพัฒนาการแบบองครวม กลาวคือใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเปนสากล
และสลับซับซอนมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็วฉับพลัน
จึงมีเหตุการณที่เปนปญหาเขามาเกี่ยวของกับผูเรียนของเราอยางมากมาย สงผลใหในแตละปมีขอมูลสถิติจํานวน
นักเรียนที่ประสบความลมเหลวในการศึกษา เปนจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความกังวลใจเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว ซึ่งในแตละปมีสถิตินักเรียนเปนจํานวนมากที่ประสบความลมเหล วใน
การศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข, 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบวา นักเรียนที่ประสบความลมเหลวในการศึกษา
สวนใหญเกิดจากปญหาครอบครัว ปญหาความยากจน มีภาระตองดูแลชวยเหลือคนในครอบครัว ปรับตัวเขากับ
สังคมในโรงเรียนไมได ไมชอบวิธีการสอนของครู ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง และปญหาอื่น ๆ ทั้งที่เกิด
จากผูปกครอง ที่ไมมีความพรอม โรงเรียนที่ไมไดดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ และหากปลอยใหนักเรียนแมเพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษานั่นหมายถึง ความสูญเสียอยา ง
ประเมินคาไมไดทั้งในแงเศรษฐศาสตร โอกาสในการพัฒนาสังคมและความรูสึกของพอแมผูปกครองที่หวังจะให
โรงเรียนสรางมูลคาเพิ่มใหแกเด็กและเยาวชน หากโรงเรียนไมคิดที่จะดูแลชวยเหลือนักเรียนยังปลอยปละละเลย
ใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาแลวไปสรางปญหาใหสังคมอยางที่ใคร ๆ ก็คาดไมถึง ผูบริหารในฐานะที่
เปนผูนําในโรงเรียนจะตองบริหารจัดการใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานและบุคคลภายนอก เชน ผูปกครอง เครือขาย
ผู ป กครอง องคกรต า ง ๆ สาธารณสุ ข โรงพยาบาล สถานี ตํ า รวจ ดู แ ล กํ า กับ นิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 13 - 24)
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดําเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดย
กรมสุขภาพจิต ได รวมกันวางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เปนระบบที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหานักเรียนในยุคปจจุบัน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานที่มี
องคประกอบสําคัญ คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูที่ปรึกษาตองดําเนินการและจัดใหมีขอมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนแตละคนทั้งในดานการเรียน ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความประพฤติการคัดกรองนักเรียน (กรม
สุขภาพจิต , 2544 : 13) ระบบดู แลชวยเหลือนักเรียน จัดทําขึ้นตามแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบที่ มี
โครงสรางสําคัญ 3 องคประกอบไดแก ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) โดยที่แต
ละองคประกอบจะมีรายละเอียดและปฏิสัมพันธกันสามารถใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
ตระหนักและรับผิดชอบการบริ หารจัดการวางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมกับครูทุกคนในโรงเรียน
รวมทั้งผูเกี่ยวของและหากจะใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมี
แนวทางการจั ด ดํ า เนิ น งานในขั้ น ตอนต อ ไปนี้ 1) ศึ ก ษาสภาพและทิ ศทางการดํ า เนิ น งาน 2) วางแผน 3)
ดําเนินงานตามแผน 4) นิเทศ กํากับ ติดตาม 5) ประเมินเพื่อทบทวน เปนการจัดประเมินผลการดําเนินงาน 6)
สรุป รายงาน และประชาสัมพันธ อนึ่งโรงเรียนเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
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และดํ าเนิน การบริหารระบบดูแลช วยเหลื อนั กเรียนอยา งเปน ระบบ ขั้น ตอน มีติ ดตามเฝ าระวั ง สนั บสนุ น
สงเสริมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 11) ได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหมีกระบวนการทํางานที่เปน
ระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
มีวิ ธีการกิจกรรมและเครื่องมือต าง ๆ ที่มี คุ ณภาพในการดู แลช วยเหลื อนั กเรียน อัน จะส งผลใหระบบดู แล
ชวยเหลือนักเรียน ประสบความสําเร็จ โดยดําเนินการตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีครูเปน
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานและโรงเรียนจะตองสามารถชวยเหลือนัก เรียนใหเปนบุคคลที่สามารถพัฒนา
ตนเองได และการสรางวินัยในตนเองและสามารถทําใหนักเรียนผูที่มีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู คุณธรรมจริยธรรมและการดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมสามัญศึกษา, 2544 : 1 - 3) โดย
ใชหลักการบริหารจัด การโดยวงจรคุณ ภาพระบบการดู แลช วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนการดํ าเนิ นงาน 4
ขั้นตอน คือ การเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการกํากับติดตามประเมินและรายงาน
การปรับปรุงดําเนินการใหไดมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รับผิดชอบการบริหาร จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมลาว อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแม
สรวย และอําเภอเวียงปาเปา โดยไดแบงศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการบริหารการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาเกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสงเสริมสนับสนุน สรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เครือขายโรงเรียนในการบริหารแบบมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกเปน 13 ศูนยเครือขาย ศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง มีโรงเรียนในศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ประกอบไปดวย
โรงเรียนชุมชนบานกู (ปาเปาประชานุเคราะห) โรงเรียนบานหนองยาว โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา โรงเรียนบาน
แมปูนหลวง โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา โรงเรียนทุงหาราษฎรสามัคคีวิทยา โรงเรียนบานโปงนก โรงเรียนบาน
สันสลี โรงเรียนบานโปงเหนือ โรงเรียนบานปางมะขามปอม โรงเรียนบานแมตะละ และโรงเรียนบานเดนศาลา
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากสถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายทั้งรูปแบบการบริหารจัดการชวงชั้น
ที่เปดสอน วัยของนักเรียนที่ตองใชจิตวิทยา ทักษะในการทําความเขาใจนักเรียนที่แตกตางกัน และยังการขาด
ความรว มมือจากทุกฝาย การดํา เนินงานของแตล ะฝายยั งขาดความเขาใจตอหน าที่ของตนเอง ป ญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ลวนเกี่ยวเนื่อ งจากการบริหารจัดการ ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการ
ประสานงานกับทุกฝายเพื่อใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
ดังที่กลาวมาขางตนแมวาทุกโรงเรียนจะมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งเกิดในโรงเรียนของผูวิจัยเอง หรือบางโรงเรียนก็อาจจะประสบปญหาเชนกัน ในการที่เด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว หนีเรียน และออกกลางคัน และขาดความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังในการ
แกไขปญหา ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูและไดรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยใช
แนวคิดและทฤษฏีวงจรการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามองคประกอบ 5 ประการของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา วางแผนปรับปรุงการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัน สลี
ศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของ W.Edwards
Deming อางถึงในกรมวิชาการ (2546: 109) ประกอบไปดวย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติ
(Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการปรับปรุง แกไข (Act) จากแนวคิดดังกลาวจึงไดนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน

1. การวางแผนปฏิบัติงาน (Plan)
2. การปฏิบัตติ ามแผน (Do)
3. การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check)
4. การปรับปรุงและพัฒนา (Act)

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

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ) โดยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุ ณภาพ (PDCA) และตอนที่ 3 เป น
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนลักษณะมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตาม
แบบลิเคอรท (Likert Scale อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 163)
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การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผลและรวมรวมจัดกลุมเพื่อนําเสนอเชิงพรรณนาแบบวิเคราะหควบคูกัน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก แจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.1 อายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ
44.1 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.5 ตําแหนงหนาที่ครูผูสอน คิดเปนรอยละ 93.5
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 36.3 โรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 51.8
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นเกี่ยวกับการบริห ารสถานศึก ษาตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
N = 168
การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ
ระดับการ
S.D.
X
ปฏิบัติงาน
ดานการวางแผน (Plan)
3.94
0.77
มาก
ดานการปฏิบัติ (Do)
3.92
0.75
มาก
ดานการตรวจสอบ (Check)
3.89
0.78
มาก
ดานการแกไข ปรับปรุง (Act)
3.92
0.77
มาก
สรุป
3.92
0.77
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ตามความคิดเห็น ของบุคลากรใน
โรงเรียนของศูนย เครือขายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสัน สลีศรีเวียง อําเภอเวีย งป าเป า จัง หวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมพบวา การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางแผน คาเฉลี่ยเทากับ 3.94
รองลงมา คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางการปฏิบัติ กับการบริหารสถานศึกษาตาม
วงจรคุณภาพ ดานการแกไขปรับปรุง ทั้ง 2 ดาน คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.92 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการการปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
บุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย
N = 168
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับการ
S.D.
X
ปฏิบัติงาน
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
3.67
0.73
มาก
ดานการคัดกรองนักเรียน
3.72
0.75
มาก
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน
3.74
0.75
มาก
ดานการปองกันและแกไขปญหา
3.73
0.76
มาก
ดานการสงตอ
3.78
0.78
มาก
สรุป
3.73
0.75
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงป าเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดานการสงตอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมา คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการปองกันและแกปญหา คาเฉลี่ยเทากับ
3.73 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรองนักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรี
เวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X1
1
X2 0.577**
1
X3 0.573** 0.826**
1
X4 0.575** 0.926** 0.875**
1
Y1
-0.074 0.006 -0.031 0.002
1
Y2
0.089 0.148 0.091 0.115 0.679**
1
Y3
-0.019 0.161* 0.068 0.131 0.512** 0.701**
1
Y4
-0.019 0.070 -0.030 0.048 -0.034 -0.008 0.170*
1
Y5
-0.006 0.086 0.037 0.099 0.082 0.155* 0.140 0.289**
1
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษา สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.074 ถึง 0.926

อภิปรายผล
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน
พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว
และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของ ผูปกครองหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ย วชาญ
เฉพาะดาน ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญโดยใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ครูทุกคนและผูเกี่ยวของเล็งเห็นความสําคัญและ มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลื อนักเรียนมีการประสานงานกันอยาง
ใกลชิด และมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ ครูประจําชั้นเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โรงเรียนจัดการอบรม
ใหความรูและทักษะรวมทั้งการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูประจําชั้นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการใหคําปรึกษา
เบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งกิจกรรมที่สําคัญในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียน การสนับสนุนใหนักเรียนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุม
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ปกติ กลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา ใหมีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจตนเองในดานตาง ๆ 4) ดานการปองกัน
และชวยเหลือนักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อภิปรายผล ไดดังนี้
ดานการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555 :
บทคัดยอ) ซึ่งหากมีการวางแผนไวเปนอยางดี มักมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดมากกวาทําโดยไมมีการวางแผน หรือ
มีแผนที่ไมเอื้อตอการนําไปปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตามการวางแผน ยังไมใชคําตอบสุดทายของความสําเร็จ
บอยครั้งที่มักพบวาแผนไดรับการจัดทํา และจัดเก็บเขาแฟม สวนการดําเนินงานก็ทํากันไปตามสถานการณ หาก
เปนเชนนี้แลว ตอใหมีแผนที่ดีเพียงใด แตไมถูกนําไปปฏิบัติ ก็เทากับวาโอกาสของความสําเร็จนั้นยังอยูหางไกล
ดานการปฏิบั ติ (Do) มีการปฏิบัติ งานอยูในระดับมาก ซึ่ง สอดคลองกับ สมพร วงศวิ ธูน (2555:
บทคัดยอ) ซึ่งการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานที่ไดกําหนดไว การดําเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามขั้นตอน
หรือระบบงานที่ออกแบบหรือกําหนดไว โดยหนวยงานนั้น ๆ และจะตองเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
ดานการตรวจสอบ (Check) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555 :
บทคัดยอ) โดยที่การประเมินโครงสรางที่รองรับ การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการ
ประเมิ น ผลของ การดํ า เนิ น งานตามแผนที่ ไ ด ตั้ ง ไว โดยในการประเมิ น ดั ง กล า วสามารถ ทํ า ได เ อง โดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไมจําเปนตองตั้ง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุงยากซับซอน
ดานการแกไข ปรับปรุง (Act) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555:
บทคัดยอ) โดยเปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปน
การแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญ หาซ้ํารอย
เดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานที่ตางจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตาม
ระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรียนของบุค ลากรในโรงเรียน ดา นการรูจั กนั กเรียนเป น รายบุค คล มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับสมชาย นันทะเสน (2560: ก – ข) ซึ่งการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การรูขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหครูเขาใจนักเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่ง ขอมูลที่ไดเปน
ขอมู ลเชิ ง ประจักษ ที่ ได จ ากเครื่อ งมื อและวิธี การที หลากหลายตามหลักวิ ช าการ ซึ่ ง จะทํ า ใหไ มเกิด ขอมู ล ที
ผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน
ดานการคัดกรองนักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน (2560 :
ก – ข) โดยการคัดกรองนักเรียน กรณีทีแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุมปกติ ควรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
การสงเสริมพัฒนา กลุมเสียง คือ กลุมเสียงตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองใหการปองกัน
และแกไขตามกรณี กลุมมีปญหา คือ กลุมมีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองชวยเหลือ
และแกปญหาโดยเรงดวน กลุมพิเศษ คือ นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ มีความเปนอัจฉริยะ มีความสามารถ
โดดเดนซึ่งโรงเรียนตองใหการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษถึงขั้นสูงสุด นอกจากนี้
การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลที่ไดมา
จําแนกเกณฑการคัดกรองที่สถานศึกษาไดจัด ทําขึ้น สถานศึกษาควรมีการประชุมครูกําหนดเกณฑการคัดกรอง
เพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกันใหเปนที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคลองกับสภาพความจริง รวมทั้งใหมี
การกําหนดเกณฑวา ความรุนแรงหรือความถี่เทาไร จึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา
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ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะ
เสน (2560 : ก – ข) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของ
ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่
อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง หรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา
กลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง
ดานการปองกันและแกไขปญหา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน
(2560 : ก – ข) ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน
เทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้นจําเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
และหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกัน และแกไขโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม
การปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายเทคนิค วิธีการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา การติดตาม ดูแลชวยเหลือ นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนานักเรียน กิจกรรมหลักสําคัญที่
โรงเรียนตองดําเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบาน การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา
ดานการสงตอ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน (2560 : ก – ข) ใน
การปองกันและแกไ ขปญหาของนักเรีย น โดยครูประจําชั้ น/ครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการการป องกันและ
ชวยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น
ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่มีเด็กทีความสามารถพิ เศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการ
พิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
สงเสริม พัฒนา และชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารและครูควรจะเพิ่มการเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด พิจารณา
และอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
2. ผูบริหารและครู ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. ผูบริหารและครู ควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลใชห ลักสูตรและติดตาม การทําเก็บรักษา
ยืม และทําลายหนังสือ/เอกสารทางราชการ
4. ผูบริหารและครูควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามสภาพและความตองการ
5. ผูบริหารและครูควรการพัฒนาสถานศึกษาใหมีเครื่องมือและวิธีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยาง
หลากหลาย
6. ผูบริหารและครูควรมีการสรุปผลการจําแนกคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้นและระดับสถานศึกษา
7. ผูบริหารและครูควรมีการนําผลการดําเนินงานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไปใชเปนขอมูลในการ
ปองกันและแกไขปญหานักเรียน
8. ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรมีการใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา
9. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนภายใน เชน ครูแนะแนว ครู
ฝายปกครองเปนตน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางหรือกลยุทธการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
ยุคการพัฒนาประเทศไทย 4.0
3. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทแตละพื้นที่
4. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพ
ผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง จังหวัดลําพูน
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา
1. การวิเคราะหขอมูลศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังตอไปนี้ ดานที่ 2
ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย รองลงมาคือ ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ดานที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ ระดั บ .05 จํ าแนกตามระดั บการศึกษาแตกต างกัน อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 จํ าแนกตาม
สาขาวิชาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามรายไดผูปกครองและอาชีพผูปกครองไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค, พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
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Abstract
This research purposes to 1) Study the student behavior in desirable attributes
qualities according to professional education standards, Pa Sang industrial and
community education College, Pa Sang District, Lamphun Province 2) Compare the
student behavior in desirable attributes qualities according to professional education
standards, classified by gender, education level, major subject, revenue parent and parent
career. The samplings of the study were 310 students enrolled in the first semester of the
academic year 2017 in Pa Sang Vocational College, Lamphun Province. The instrument
used to collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire was 0.86.
The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test and F-test.
The results were as follows:
1. The data analysis of the student behavior in desirable characteristics qualities
according to professional education standards, the overall at a high level. When
consideration from high to low average, there are behavioral traits, cognitive skills and
ethics and professional conduct.
2. The Comparison of the student behavior in desirable characteristics qualities
according to professional education standards. Classified by gender, education level and
major subject was statistically significantly different at the .05 level. There was no
significant difference between revenue parent and parenting career.
Keyword : Desirable attributes qualities, Student behavior

บทนํา
มาตรฐานวิชาชีพ มีผลตอการสําเร็จการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาทักษะปฏิบัติเปนสวนใหญ และ
ตองมีความรู ควบคูกับเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การ
วัดและการประเมินผล ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอนตามหลักเกณฑการใชหลักสูตร นักศึกษา
จะตองประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน มาตรฐาน
วิชาชีพในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถใชการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผานการเรียนและการฝกตามรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร ซึ่งแตละหลักสูตรและสาขาวิชายอมมีความแตกตาง
กัน มีตัวบงชี้ที่ตางกัน แตจะพบวามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่มีขอกําหนดที่ตรงกัน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะ
นิสัย ดานทักษะทางปญญา จะใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ตอสัปดาหทุก
ภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความ
รุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุม ในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมได
กําหนดคาระดับคะแนน กําหนดเปน ผาน,ไมผาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะ
เปนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมองคการวิชาชีพ และกิจกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะ
เป น กิจ กรรมองคการวิ ช าชีพ ซึ่ ง มี ส มรรถนะรายวิ ช า ใหผู ผ า นกิจ กรรมเสริม หลั กสู ต รนี้ แล ว เป น ผู บํ า เพ็ ญ
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
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วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกิจกรรม ใช
กระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชี พ สัดสวนมาตรฐานวิชาชีพ ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในการไดปฏิบัติหรือลงมือทําจริงในรูปการเรียนการสอนการอบรม ตอมาตรฐานวิชาชีพ
ดานอื่นๆ ถึงแมวาจะมีการแทรกอยูในการเรียนการสอนปกติก็ตามก็ขึ้นอยูกับผูสอนเปนรายบุคคล ความเขมแข็ง
ในมาตรฐานวิชาชีพ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคจึงไมสามารถวัดและประเมินผลเชนเดียวกับการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาได มีเพียงการชี้วัดวา ผาน,ไมผาน เทานั้น (สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ.2557: 1-30)
นอกจากนั้น สภาพทั่วไปที่แตกตางกัน เชน เพศ ระดับชั้นเรียน สาขาวิชาที่ศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
ยอมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสภาพครอบครัว หนาที่ที่สําคัญของครอบครัวคือ หนาที่
ในการผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคม (Reproduction Unit) หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกผูเยาว (Child
Rearing and Training) หนาที่ชวยเหลือและใหความอบอุนใจแกสมาชิกของครอบครัว (Protection and
Psychological Function) และ หนาที่ทางดานเศรษฐกิจ (Economic Function) ทุกครอบครัวไมวาจะเปน
ในเมื องหรือในชนบทก็ต าม ก็ยั งคงทาหน าที่ เป นหน วยบริโภคอยู อย างเต็ มที่ แ ละดว ยเหตุ นี้ หน าที่ ทางด า น
เศรษฐกิจของครอบครัวจึงยังคงมีอยูทั่วไป พอแมมีบทบาทสําคัญในการสรางบุคลิกภาพของลูก ใหมีความมั่นใจ
ในตนเองมีอารมณมั่นคง รูจักคิดอยางสรางสรรค มีวินัยสามารถที่จะรักและมีความสัมพันธกับผูอื่นได อยางพึง
พอใจ มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถที่ จะจัดการกับตนเองกับสถานการณตาง ๆ ได (จําลอง สิงหคํา.
2555: 8 – 10) ดังนั้น นอกเหนือจากขอกําหนดดานลักษณะที่พึงประสงคแลว ครอบครัวยังมีสวนสําคัญทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ที่สงผลทําใหนักเรียนนักศึกษามีลักษณะที่พึงประสงคอีกดวย
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา ในปการศึกษา 2560 วิท ยาลัยการอาชีพ ปาซาง เป ดสอนหลั กสูตรในระบบ และหลักสูต ร
ตอเนื่อง 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมถึง
ใหบริการการเรียนการสอนในหลักสูตรนอกระบบ หลักสูตรระยะสั้น หากมีการรองขอจากชุมชน เชน หลักสูตร
ระยะสั้น 1 – 225 ชั่วโมง หลักสูตรเกษตรระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) หลักสูตรระยะสั้นตํารวจ
ตระเวนชายแดน เปนตน (วิทยาลัยการอาชีพปาซาง. 2559: 15) ดําเนินการตามพันธกิจในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะตามสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง
ในดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองตอความตองการของสถานประกอบการ
การไดทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึก ษาที่เรียนในวิทยาลัยการอาชีพปาซางตามหลักสูตรทั้งสอง
หลั กสู ตรนั้น ผลที่ ได รับ จะเปน ประโยชนต อวิ ทยาลั ย ในการจั ดการศึกษาอย างเป นระบบ ทราบถึง สภาพ
นักศึกษาในสาขาวิชา ทุกระดับชั้น โดยการศึกษาผานองคประกอบจากตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบการตัดสินใจ (Judgments) นําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปรียบเทียบ เพื่อสรุป
อยางมีเหตุผลและคุณธรรมวาผูเรียนมีคุณภาพอยางไร (จิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ. 2554: 27) และมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงคเชนไร เพื่อใชเปนบริบทของวิทยาลัยการอาชี พปาซาง ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานคุณสมบัติที่พึงประสงค ซึ่งเปนกระบวนการ
นอกเหนือจากในหองเรียนและหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน กอนออกสูการฝกงานในสถานประกอบการ และ
เพื่อใหเกิดผลตอการทํางานสนองความตองการตลาดแรงงาน การศึกษาตอ และการศึกษาพัฒนาดวยตนเองของ
นักศึกษา ภายหลังการจบการศึกษาใหกาวหนาตอไป
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จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ ปาซาง อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน เพื่อจะไดทราบถึงพฤติกรรมที่นักเรียนนักศึกษาไดประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ซึ่งประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย และดานทักษะ
ทางปญญา ตามสภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ตั้งแต เพศ ระดับการศึก ษา สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดจนรายได
และอาชีพของผูปกครองวามีความเปนจริงเชนไร ทําใหสามารถนําไปใชปรับปรุงและเสริมการเรียนการสอนให
นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมในคุณสมบัติที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไดตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และตัวนักศึกษาตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียกับผลผลิตทางการศึกษาของวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
2. เพื่ อศึกษาเปรียบเทีย บพฤติกรรมนั กเรีย นนักศึ กษาในคุณ ลั กษณะที่ พึง ประสงค ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสภาพทั่วไป ประกอบดวย
เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพผูปกครอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่มีสภาพทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย เพศ
ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดเฉลี่ยผูปกครอง อาชีพผูปกครอง ตามกรอบพฤติกรรมที่ปฏิบัติดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย ดานทักษะทางปญญา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพทั่วไปนักเรียน นักศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. สาขาวิชา
4. รายไดผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน
5. อาชีพผูป กครอง

1. ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย
3. ดานทักษะทางปญญา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงตัวแปรตนและตัวแปรตาม
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช,3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1
ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 จํานวน 1589 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ตามตารางสําเร็จรูปของ R.V. Krejcle และ
D.W. Morgan (ธานินทร ศิลปจารุ. 2553: 48-49) จํานวน 310 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สาขางาน และรายไดผูปกครอง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
3 ดาน ดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ดานทักษะทาง
ปญญา ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ รวม
เปนขอคําถามวัดพฤติกรรม จํานวน 75 ขอคําถาม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎีแ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อง แล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาสรา ง
แบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00 ไดคาโดยรวม 0.85
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน คือ นักเรียนระดับ
ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพื่อหาคา
ความเที่ ย ง (Reliability) ด ว ยวิ ธี การหาคา โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาตามวิ ธี ของ Cronbach’s Alpha
Coefficientn ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.86
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปาซาง
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดวยตัวของผู
ศึกษาเอง
3. ทําหนังสือขอบคุณถึงหลังจากเก็บวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ขอมูลแลว
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเครื่องมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชความถี่
(Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยา
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมในคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 3
ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ดานทักษะทางปญญา
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean - X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของ
คะแนนซึ่งกําหนดตามเกณฑแปลความหมาย ตามแนวทางของ Best and Kahn (1993) (อางถึงโดย ภาณุ อด
กลั้น และคณะ:2555: 46) ดังนี้
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4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด/ดีมาก/สูงมาก
ระดับการปฏิบัติ มาก/ดี/สูง
ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง/พอใช
ระดับการปฏิบัติ นอย/ต่ํา/ไมคอยดี
ระดับการปฏิบัติ นอยที่สุด/ต่ํามาก/ไมดี

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สรุปผลไดดังนี้
1. แสดงคา เฉลี่ ยและคา เบี่ย งเบนของพฤติก รรมนัก เรียนนั ก ศึก ษา ในคุณ ลั ก ษณะที่พึง ประสงคต าม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
n = 310
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
ระดับ ลําดับที่
ดานที่
ในคุณลักษณะที่พึงประสงค
SD
1
2
3

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย
ดานทักษะทางปญญา

4.22
4.34
4.31

.19
.18
.13

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

4.35

.15

มาก
มาก
มาก

3
1
2
มาก

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

เพศชาย n =
215

เพศหญิง n =
95

S.D.

S.D.

t

Sig.
(2-tailed)

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
4.37 .14 4.30 .15 3.77
.000*
วิชาชีพ
* มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวา นักเรียนนักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิง ระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มีความแตกตาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05
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3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
.51
4
.130
5.975
.000*
ภายในกลุม
6.62
305
.022
รวม
7.14
309
* มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา นักเรียน
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามระดับการศึกษา ใน
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดวยการจับคู (Post Hoc Multiple
Comparisons) แบบ LSD (Least Significant Difference) ดังนี้ พบความแตกตางพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา ความแตกตาง
เปนรายคู มีจํานวน 3 คู คือ ปวช.1 กับ ปวช.2 ปวช.1 กับ ปวช.3 และปวช.1 กับ ปวส.1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยปวช.1 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.1
4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
.58
8
.072
3.323
.001*
ภายในกลุม
6.56
301
.022
รวม
7.14
309
* มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา พบวา นักเรียนนักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาที่ตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามสาขาวิชา ในพฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ ดวยการจับคู (Post Hoc Multiple Comparisons)
แบบ LSD (Least Significant Difference) ดังนี้ พบการแตกตางรายคู มีจํานวน 5 คู คือ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิ ช าอุตสาหกรรมเครื่องหนั ง กับ สาขาวิ ช าคอมพิว เตอรธุ รกิจ สาขาวิ ช าอุต สาหกรรมเครื่องหนั ง กับ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาการโรงแรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง มีคาเฉลี่ยสูงกวา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และ สาขาวิชาการโรงแรม
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5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
.026
4
.006
.272
.896
ภายในกลุม
7.117
305
.023
รวม
7.143
309
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง พบวานักเรียน
นักศึกษาที่รายไดผูปกครองตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไม
แตกตาง
6. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครอง
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
ระหวางกลุม
.187
5
.037
1.632
.151
ภายในกลุม
6.956
304
.023
รวม
7.143
309
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครองพบวา นักเรียน
นักศึกษามีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไมแตกตาง

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมพบวา พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะวิทยาลัยการอาชีพปาซาง ไดมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานทางการศึกษาและ
คุณธรรมวิชาชีพควบคูกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดใหมีการฝกอบรมมาตรฐานฝมือและทักษะวิชาชีพแก
นักเรียนนักศึกษา มีการประกวดแขงขันทักษะทางดานวิชาการ อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษายังใหความสําคัญใน
การดูแลผูเรียน มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่ตรงตามความตองการของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนที่เขารับการศึกษาที่
วิทยาลัยการอาชีพปาซางทุกสาขางานมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดทุกประการสอดคลองกับการวิจัยของเพตรี้โนเกไลเน็น (Petri Nokelainen) (2009: 1-27มหาวิทยาลัยทัมเปเร
ประเทศฟนแลนด ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศทางวิชาชีพระหวางป 2007 – 2008 (พ.ศ. 2550 2551) จากกลุมตัวอยาง (N=67) ในการแขงขันทักษะระดับโลก (World Skills Competition - WSC) ป 2005
ที่เฮลซิงกิ และป 2007 ที่ชิโซอูกะ โดยการสัมภาษณและรวบรวมคําตอบจากคําถามตางๆ ในคําถามที่ 1 ที่ถาม
วาคุณลักษณะพึงประสงคเฉพาะของผูแขงขันทักษะระดับโลก พบวา ความอดทนตอความเครียด ทักษะในการ
ทํางานทั้งหมดและขั้นตอนการทํางานที่แมนยํา การพัฒนาตนเองในดานการใชคูมือ ทักษะการแกปญหา ความ
ตั้งใจมั่นคง ความเพียรพยายาม ตระหนักถึงผลความกาวหนาในอาชีพ ในชีวิตการทํางาน บทบาทของทักษะทาง
สังคมในระหวางการฝกอบรมในโรงเรียน / สถาบันอาชีวศึกษา ทักษะการจัดการเวลา ตามลําดับ และในคําถาม
ที่ 3 ที่ถามวาคุณลักษณะของผูแขงขันทักษะระดับโลกควรมีอะไรบาง ในความกาวหนาในสายอาชีพ การเพิ่ม
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ทักษะวิชาชีพ และความรอบรูในทักษะ พบวา การไดผานการฝกอบรมจากสถาบันการศึกษาเปนความจําเปนใน
การพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางปญญา และทักษะฝมือ อยูในระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคลองกับมยุรี
เกื้อสกุล(2558: 34) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักศึกษาสาขาการบัญชีในคุณลักษณะที่ พึงประสงค ตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส. ศึกษากรณี
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 พบวา
พฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ
ปวช. และปวส.โดยรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค อยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติ กรรมนักเรีย น
ขอมูลนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ระดั บการศึกษาสาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพผูปกครองของกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษา
2.1 นักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง ระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคโดย
ภาพรวมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แยกรายดาน พบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ย
สูงกวาเพศหญิงโดยรวมและรายดาน นักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับพฤติกรรมแตกตางกันทุก
ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้โดยสภาพเพศที่มีความแตกตางกันมีกายวิภาคและลักษณะนิสัยที่ตางกัน
โดยที่เพศหญิงจะสนใจในความละเอียดออน ใสใจทางดานทฤษฎีมากกวา ในขณะที่เพศชายปฏิบัติงานที่ใชกําลัง
งานมากกวา นอกจากนั้นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปาซาง กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญเปนทหาร
ประจําการในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รอยละ 45.80 ของกลุมตัวอยาง และกลุม
ตัวอยางเพศชายสวนใหญที่เหลือจะเรียนในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม 3 สาขา คือ ขางยนต ชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีกฎความปลอดภัยทางดานอุตสาหกรรมเปนกฎประจําโรงฝกงานกํากับไวในการปฏิบัติงาน
จึงสงผลตอพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคไดประการหนึ่ง สอดคลองกับ เสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย และ
มานิ ตย แกว วงษ ศิริ. (2554: บทคัด ยอ) ได การวิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบการใช ชีวิต ของนักศึ กษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวานักศึกษาเพศชายหญิงและชาย มี
รูปแบบการใชชีวิตที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และจันทนา เฮงจันทร (2557: บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติตอ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นั กเรี ย น ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาการโรงแรม ในสถานศึก ษาอาชี ว ศึกษ าภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี ทัศนคติตอคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ระดับ ปวช. สาขาการโรงแรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
ยกเวนกลุมตัวอยางเพศชาย ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
2.2 ผลการเปรีย บเที ยบพฤติกรรมนั กเรียนนักศึ กษา ในคุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงคต าม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา นักเรียนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต างกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปาซาง กลุมตัวอยางเพศ
ชายในระดับชั้น ปวช.1 สวนใหญเปนทหารประจําการ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รอยละ 45.80 ของ
กลุมตัวอยาง การที่อยูในระเบียบวินัยตลอดเวลาซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค สงผลตอ
ความแตกตางไดจากวัยที่ตางกันและสิ่งแวดลอมยอมมีผลตอวุฒิภาวะ ทําใหเกิดพฤติกรรมตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค สอดคลองกับงานวิ จัยของมยุรี เกื้อสกุล (2558: บทคัดยอ) พบว า ความแตกต างตามระดับชั้ น
การศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และงานวิจัยของเฮอรวิทซ และคณะ (Hurwitz S, Kelly B, Powis D, Smyth R,
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Lewin T.) (2015: ออนไลน) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงคของแพทยในอนาคตตามการรับรูของ
นักศึกษาแพทย วัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเห็นของนักศึกษาแพทยที่มีตอคุณลักษณะที่พึ งประสงคของแพทย
ในอนาคต ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาแพทยปที่ 1 เห็นวาผูที่จะเปนแพทยนั้นตองมีความเอาใจใสในงาน มีความ
เขาใจ มีแรงจูงใจในการทํางานเปนแพทย มีการสื่อสารทางวาจาที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ความมั่นคงและ
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสิ่งสําคัญที่สุด
2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา พบวา พบวา
นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ตางกัน มีระดับพฤติกรรมโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ความแตกตางจําแนกตามสาขาวิชานั้นเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติของการเรียน การฝกแตละสาขาวิชา ใน
บางสาขาวิชาจะมีการผลิตชิ้นงานใหปรากฏทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการฝก บางสาขาวิชาจะฝกงานกับชุดฝก ซึ่ง
อาจไมเกิดชิ้นงานได ความเขมงวดในดานความปลอดภัยขณะที่กําลังศึกษาอยูที่แตกตางกัน และความตั้งใจ
ศึกษาในวิชาชีพนั้นของนักเรียนนักศึกษาเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ เพตรี้ โนเกไลเน็น (Petri Nokelainen)
(2009: 1-27) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศทางวิชาชีพระหวางป 2007 – 2008 (พ.ศ. 2550 2551) ในขอคําถามที่ 6. ผูเขาแขงขันทักษะระดับโลกควรมีความสามารถในการควบคุมตนเองอะไรบางเปน
พิเศษ พบวา ตั้งใจศึกษาอยางเต็มกําลัง ตั้งเปาหมายชีวิตเพื่อผลตอบรับที่ดีในอนาคต สรางแรงจูงใจภายใน
ตั้งใจฝกฝนทักษะในสาขาอาชีพ เพื่อประสบการณ เชื่อในเรื่องของประสิทธิภาพแลวทําใหไดควบคุมตนเองใหได
โดยใชความพยายามเพื่อความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น และ สอดคลองกับรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตประจําปการศึกษา
2553 (2554: 14) ผูประกอบการมีความพึงพอใจแตกตางกันในแตละสาขาวิชา
2.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง พบวา
นักเรียนนั กศึกษาที่ รายไดผูป กครองต างกัน มี ระดั บพฤติ กรรมโดยรวมไม แตกตาง เนื่องจากปจ จุบัน ระบบ
เศรษฐกิจไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทุกครอบครัวไดพยายามปรับสภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยการมุงมั่นและทุมเทเวลาใหกับการสรางรายไดเปนอยางมากทั้งครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงอยูแลว
และครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ตางเสียสละเวลาทุมเทใหกับการทํางานเพิ่มมากขึ้นเทากัน ไมมีเวลา
ใหกับครอบครัว สภาพการดํารงชีวิตของแตละครอบครัวจึงมีความคลายคลึงกัน ทําใหคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทนา เฮงจันทร (2557: 105) เรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติตอ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาการโรงแรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี พบวา ระดับทัศนคติที่มีตอ
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและลักษณะอันพึงประสงค ที่สงผลตอการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน จําแนกตาม
กลุมรายไดโดยรวมพบวาไมแตกตาง และสอดคลองกับจําลอง สิงหคํา (2555: 42) รายไดโ ดยเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือนกับผลการเรียนของนักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาระดับรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน ไมไดมีแนวโนมที่จะมีผลการเรียนที่แตกตาง
กันโดยตรง
2.5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครองพบวา
นักเรียนนักศึกษามีระดับพฤติกรรมโดยภาพรวม ไมแตกตาง อาชีพของผูปกครองถึง แมจะมีความสัมพันธตอ
รายไดของครอบครัวก็ตาม แตการดํารงชีวิตในสถานศึกษายอมไมแตกตาง เพราะผูปกครองยอมหารายไดสวนที่
ใชจายในการเรียนใหเพียงพอเสมอ ไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สอดคลองกับการวิจัยของจําลอง สิงหคํา (2555: 50) เรื่องความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมครอบครัวกับผลการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพฝาง พบวานักเรียนที่มีอาชีพของบิดามารดาที่แตกตางกัน การเรียนและการ
ดํารงชีวิตภายในวิทยาลัยไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของ วัลลภา วงศศักดิ์รินทร (2560: บทคัดยอ)
พฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการมีวินัยในตนเองแกนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา
พฤติกรรมในการสงเสริมการมีวินัยในตนเองแกนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม
เมื่อจําแนกตาม เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว ไมพบ
ความแตกตาง

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ควรมี การนํ า ผลการวิ จั ย ครั้ง นี้ ไ ปใช เป น สารสนเทศเพื่ อปรับ ปรุง กระบวนในการสรา งผลผลิ ต
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ควรมีการสรางความตระหนักในการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ใหกับครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง พันธุกรรม ที่มีตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขนาดใหญ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
The Effects of Learning Management Using the Science, Technology and Society
Approach in the Topic of Genetics on Learning Achievement and Critical Thinking
Ability of Mathayom Suksa III Students of Large Schools in Mueang District,
Suphan Buri Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ศศิวิมล นาคสุวรรณ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร. นวลจิตต เชาวกีรติพงศ
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับนั กเรียนที่เรียนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด อย างมี วิจารณญาณ หลั งเรียน เรื่อง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติและ (3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 80 คน จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน
ละ 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิ ดวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และสั งคม (STS) วิ ชาวิท ยาศาสตรพื้ นฐาน ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 เรื่อง
พันธุกรรม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (3) แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวา คะแนนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแ บบปกติ อย างมี นั ยสํ า คั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 (2) คะแนนความสามารถในการคิด อย า งมี
วิจ ารณญาณ เรื่อง พั น ธุ กรรม หลัง เรียนของนักเรียนที่ ไ ด รับ การจัด การเรีย นรูโ ดยใชแ นวคิด วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม สูงกวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สู งกวาคะแนนกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ
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Abstract
The purposes of this study were to (1) compare science post-learning
achievements in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students after learning by
using the science, technology and society learning management with that of the group of
students learning by using traditional teaching method, (2) compare the post-learning of
critical thinking in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students after learning by
using the science, technology and society learning management with that of the group of
students learning by using traditional teaching, and (3) compare critical thinking before
and after learning in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students by using the
science, technology and society learning management.
The research sample consisted of 80 Mattayom Suksa III students in two intact
classrooms, each classrooms contained 40 students, in Kanchanaphisek Witthayalai
School, 2nd semester of 2017 Academic year, obtained by cluster random sampling. The
research instruments comprised of (1) learning management plans in the topic of
Genetics by using the science, technology and society learning management; (2) a
science learning achievement test and (3) a test to measure critical thinking ability. Data
were analyzed by using the mean, standard deviation, and t-test.
The finding of this study were (1) the post-learning of science learning
achievement in the topic of Genetics of the group of students learning by using the
science, technology and society learning management was significantly higher than the
counterpart learning achievement of the group of students learning by using traditional
teaching method at the .05 level of significance; and (2) the post-learning of critical
thinking in the topic of Genetics of the group of students learning by using the science,
technology and society learning management was significantly higher than the
counterpart learning achievement of the group of students learning by using traditional
teaching method at the .05 level of significance. (3) the post-learning of critical thinking
in the topic of Genetics of the group of students learning by using the science,
technology and society learning management was significantly higher than the prelearning of critical thinking at the .05 level of significance.
Keywords : Science, technology and society learning management, Learning
achievement, Critical thinking ability

บทนํา
จากสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบัน แมวาสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดพยายามปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผล แตผลปรากฏวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต น ยัง มีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนไมเปน ที่นาพอใจ ซึ่งเห็นได จากผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ระดับรวมทั้งประเทศจํานวน 637,047 คน พบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดคะแนน O-NET เฉลี่ยเทากับ 34.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไดคะแนน O-NET เฉลี่ยเทากับ 26.43 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี สวนใหญไดคะแนน ฐานนิยม 34.00 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2559, น. 3) และจากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ในปการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2 พบวา
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นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา รอยละ 70 มีสูงถึงรอยละ 58.35 ซึ่ง วิชาวิทยาศาสตร ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนจะไดเรียนเรื่อง พันธุกรรม ซึ่งมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในภาค
เรียนที่ 2 และจากการประชุมกันในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี พบวา ยังมีปญหาเรื่องความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ยังอยูในเกณฑระดับต่ํา ซึ่งอางอิงจากผลการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการคิ ดอยางมีวิจารณญาณของ
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ไดทําวิจัยในโครงการอบรมคูปองเพื่อพัฒนาครู ในป 2559 อีกทั้ง
ในบริบทของสังคมในปจจุบันที่ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สงผลใหผูเ รียนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆจากทั่วโลกไดร วดเร็ว ซึ่งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนี้เอง ทําใหเกิดประเด็น
ปญหาใหมในสังคม ถาประชาชนหรือผูไดรับขอมูลขาวสาร ที่ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การแกปญหาและการจัดการชีวิตก็เปนไปในทางที่ไมถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543) ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนของผูวิจัย สามารถเขาถึงขาวสารทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีการ
สื่อสารออนไลนไดงาย และจากการสังเกตนักเรียนสวนใหญ ยังไมสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดเรียน
มาใชอธิบาย, แกปญหา, หาคําตอบ หรือเลือกเชื่อหรือไมเชื่อ ประเด็นขาวสารทางสื่อออนไลนไดดีนัก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมที่ผานมา คนสวนมากคนมองวาเปนเรื่องที่ซับซอนและเขาใจยาก
จึงไมมีใครใหความสําคัญ และนอกจากนี้ประชาชนสวนใหญยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตรและงมงายในเรื่องที่ไม
ควรเชื่อ เชน ขาวการขอหวยจากสิ่งมีชีวิตที่มีรูปรางแปลกประหลาด อีกทั้งการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผานมาในอดีต ประสบความลมเหลว เนื่องจากการจัดการเรียนรูมีจุดประสงคเพื่อการ
สอบเขาแขงขัน นักเรียนจึงเรียนวิทยาศาสตรเพื่อจําความรูไปใชในการสอบเท านั้น (โชคชัย ยืนยง, 2550) และ
ผูสอนสวนใหญ จัดการเรียนการสอนแบบวิธีบรรยาย (Yager, 1996) ซึ่งทําใหการเรียนรูวิทยาศาสตรไมมีความ
เปนวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนไมสามารถตระหนักไดวาวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไม
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ และทํ า ให ผู เ รี ย นไม ส ามารถนํ า ความรู ม าใช ใ น
ประสบการณจริงได (โสรัจจ หงศดารมภ, 2545)
จากแนวคิดที่มีความสัมพันธกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมที่กลาวมาแลว ไบบี (Bybee
1987) ไดเขียนบทความเรื่อง วิทยาศาสตรศึกษาและแนวคิดของวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี-สังคม ไดกลาวถึง
ความสําคัญของวัตถุประสงคในการศึกษาวิทยาศาสตรวา จะตองใหมีความรูในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
กระบวนการในการแสวงหาความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม จากวัตถุประสงคจะไดกรอบความคิดที่สําคัญ 3 อยางไดแก จะตองสอนใหเกิดน
โนมติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีกระบวนการแสวงหาความรู และใหมีการปฏิสัมพันธเชื่อมโยงการของ
วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี-สังคม (ภพ เลาหไพบูลย 2542: 36)
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มีพื้นฐานจาก
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยครูผูสอนใชสถานการณปญหาในสังคม ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน นําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบในสถานการณนั้นๆ ทํา
ใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียน และมีความสามารถเรื่องทักษะกระบวนการเพิ่มขึ้น นํามาสู
การพัฒนาความคิดสรางสรรค เจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชแนวทางวิทยาศาสตร ในชีวิตประจําวัน สามารถ
ตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหมีความพรอมในสถานการณปจจุบัน เพื่อเตรียมตัวในบทบาทของพลเมืองในอนาคต และ
ยังรวมไปถึงการมีสวนรวมในการรับผิดชอบสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมดวย (นฤมล ยุตาคม, 2542)
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ณัฐวิทย พจนตันติ (2544: 226) กลาวถึงความหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมวา เปนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนตระหนัก
ไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสิ่งที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวันที่มีคุณค าตอการดํารงชีวิต สามารถนํามา
ประยุกตและใชความรูที่ไดเรียนใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได มีจุดเริ่มตนมาจากคําถามหรือปญหาที่
ผูเรียนพบเอง หรือเปนสถานการณที่ครูสรางขึ้น เพื่อกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกวา
การเรียนวิทยาศาสตร คือการเรียนรูของตนเองและเปนการเรียนรูเพื่อตนเอง ทําใหผูเรียนเห็นวาวิทยาศาสตรคือ
สิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนและเปนความจริงในชีวิต
ขอดีของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม คือ นักเรียนจะสามารถ
ประยุกต ใชแนวคิดทางวิ ทยาศาสตรใ นสถานการณใหมได สามารถใชขอมูลโยงความสัม พันธของขอมูลกับ
สถานการณอื่น ทํางานไดดวยตนเอง และสามารถตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการใชทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น 2-3 เทา (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) และยังมีงานวิจัยที่บงบอกถึงขอดีในการ
จั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม ที่ ทํ า ให ความสามารถในการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น (ดวงเดือน โมกภา, 2553; ทรงศิริ ชัยนา , 2553) จะเห็นไดวา การจัดการ
เรีย นรูต ามแนวคิด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสั ง คม สามารถทํ า ใหค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มทักษะตางๆที่เปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันของผูเรียนไดมากมาย
จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมที่กลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแนวการจัดการเรียนรูนี้มาใชสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่อง
พันธุกรรม โดยผูวิจัยคาดวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จะชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร ใหสูงขึ้น และเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนั กเรียน
ที่เรียนแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู แบงเปน
- ก า รจั ด กา ร เรี ย น รู โ ด ยใ ช แน ว คิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
- การจัดการเรียนรูแบบปกติ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ
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วิธีการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 1,484 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย สุ พ รรณบุ รี
ปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุมโดย
แตละกลุมมีความสามารถในการเรียนเทากัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปนเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง
พันธุกรรม และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง พันธุกรรม
และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน จํานวน 2 กลุม คือกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
สวนกลุมควบคุมใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยไดดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม สราง
ความรู ความเขาใจ ในการรับความรูใหมจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณทดสอบกับกลุมทดลอง
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ
นักเรียนกลุมทดลอง 40 คน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับนักเรียน
อีกกลุมจํานวน 40 คน ซึ่งทําการทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมจํานวน 20 ชั่วโมง
4. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
5. นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน แลวเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนไวใชในการวิเคราะหผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมและนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ ดวย t-test for independent
sample
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม และนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ ดวย t-test for independent
sample
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3. เพื่ อเปรีย บเที ย บความสามารถในการคิด อยา งมี วิ จ ารณญาณกอนเรีย นและหลั ง เรีย น เรื่อง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม ดวย t-test for dependent sample

ผล/สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คา t-test ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม หลังการจัดการเรียนรูระหวาง
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) กับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
กลุม
คาสถิติ
n
S.D.
t
Sig.
xˉ
กลุมSTS
40
32.75
3.128
10.504
0.00
กลุมปกติ
40
26.18
2.427
p<.05
จากตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวา คะแนนของนักเรียนที่ ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 คา t-test ของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังการ
จัดการเรียนรูระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (STS) กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
กลุม
คาสถิติ
n
S.D.
t
Sig.
ˉx
กลุมSTS
40
31.13
2.409
5.488
0.00
กลุมปกติ
40
27.78
3.017
p<.05
จากตารางที่ 2 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนหลัง
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของ
นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ที่ เ รี ยนโดยการจั ด การเรี ยนรู โดยใช แนวคิด วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ไดผลการวิจัยดังตาราง 3
กลุม
คาสถิติ
n
S.D.
t
Sig.
xˉ
กอนเรียน
40
24.83
4.835
8.140
0.00
หลังเรียน
40
31.13
2.409
p<.05
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จากตารางที่ 3 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม
สมมติฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ เรียนตามปกติ
ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง งานวิจัยของ จิรดา น้ําใจดี (2557) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อ งระบบนิ เ วศ และความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการสอนโดยใช แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม เป น การสอน
วิทยาศาสตรที่ไดความรูที่สัมพันธกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนในดานความรูเกี่ยวกับตนเอง การสอนใหมี
การใชทักษะการเรียนรูในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยาง
จริงจังในการเก็บรวบรวมขอมูล การแกปญหา การตัดสินใจ เปน การสอนใหมีการพัฒนาคานิยมและแนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคม โดยใหนักเรียนศึกษาถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น ในชุมชน
ในสังคมใกลตัว โดยในแตละลําดับขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรูลวนสงเสริมใหผูเรียนไดรับทักษะตางในการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแตขั้นตั้งคําถาม ผูเรียนจะเกิดความสงสัย จากประเด็นปญ หา ภาพสถานการณ ในชีวิต
จริง และตั้งคําถามที่ตนสนใจ สงสัยเกี่ยวกับโลกรอบตัวเอง หรือปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเมื่อผูเรียนเกิดความสงสัยจะทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูเกี่ยวกับความรูทางวิทยาศาสตร
เพื่อนําความรูนั้นมาตอบคําถามหรื อแกปญหานั้นใหไดดวยตนเอง และตระหนักถึงประโยชนของความรูทาง
วิทยาศาสตรนั้น ขั้นวางแผนคนหาคําตอบ ผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อวางแผนการสืบคนหาคําตอบ ทําใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดวิธีการคนหาคําตอบ ขั้นคนหาคําตอบ ผูเรียนจะ
ไดมีอิสระในการคนหาคําตอบตามขอมูลที่แตละกลุมสนใจ ทําใหเกิดความสนุกในการคนหาคําตอบ ขั้นสะทอน
ความคิ ด ผู เ รี ย นจะได นํ า สิ่ ง ที่ ก ลุ ม ค น หาคํ า ตอบมาได มาหาวิ ธี นํ า เสนอข อ มู ล ที่ ศึ ก ษามาได อ ย า งอิ ส ระ
ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นนี้ผูเรียนไดเรียนรูคําตอบของปญหาของตนเอง และไดเรียนรูความรูในอีกแงมุม
ของกลุมอื่น เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและ
สังคม และตอบคําถามหรือปญหาตามประเด็นหรือเรื่องราวที่ผูเรียนเกิดคําถามตั้งแตตน ซึ่งสถานการณตางๆ
ผูเรียนเปนผูเรียนรูและพิจารณาดวยตนเอง จึงทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น และสามารถนําความรูที่
ไดศึกษาไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น ในขั้นนําไปปฏิบัติ
2. ดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สมมติฐานที่ 2 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่ง
สอดคลองกับ ทรงศิริ ชัยนา (2553) ศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิชาวิทยาศาสตรเรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัย
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พบวา นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณผานเกณฑรอยละ60 ของ
คะแนนเต็ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการ
เรียนรูที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอสังคมในชีวิตจริง จึงสงเสริมใหผูเรียนรูจักใช ขั้นตอน
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใชพิจารณาความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาคนความา เริ่มตั้งแต ขั้นตั้ง
คําถาม ซึ่งเปนขั้นที่ครูมีสถานการณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูความสงสัย
เกิดการตั้งถาม โดยคําถามที่ผูเรียนตั้งจะอยูในขอบเขตที่ต องมีขอมูลการใชความรูทางวิทยาศาสตรมากพอที่จะ
มาตอบปญหานั้นได ขั้นวางแผนคนหาคําตอบ ผูเรียนจะตองมีการพิจารณาในการเลือกแหลงขอมูลที่เปนไปไดที่
จะสามารถไดมาซึ่งคําตอบของคําถามที่ตั้งขึ้นมา ขั้นคนหาคําตอบ ผูเรียนตองมีการรวบรวมขอมูลที่ที่มีหลักฐาน
และน า เชื่ อ ถื อ ให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการตอบป ญ หาข า งต น ขั้ น สะท อ นความคิ ด ผู เ รี ย นต อ งมี
กระบวนการคิด พิจารณาเลือกวิธีในการนําเสนอขอมูลใหเหมาะสม สะดวกและนาเชื่อถือ ที่สุด ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดรับความรูทางวิทยาศาสตรจากเพื่อนต างกลุมซึ่งผูเรียนจะตองใชความรูที่ได
คนหาคําตอบมา เลือกพิจารณา ที่จะเชื่อหรือไมเชื่อ ขอมูลของเพื่อนกลุมอื่นๆ ขั้นนําไปปฏิบัติจริง ผูเรียนจะได
ใชขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตอบปญหาที่เกิดในสังคมและเปนแนวทางในการเลือกปฏิบัติ
จนจริงใจสังคม
สมมติฐานที่ 3 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจาก คะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนของนักเรียนไดมาจากการทําแบบทดสอบกอนที่นักเรียนจะไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจึงไมไดรับการฝกทักษะในดานตางๆ ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูโดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม ผูเรียนจึงทําแบบทดสอบไดคะแนนต่ํา เมื่อผูเรียนผาน
การเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสั งคมแลวผูเรียนไดรับการฝกทักษะ
ตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 ขั้นซึ่งแตละขั้นมีสวนสงเสริมตัวบงชี้ใหเ กิด ความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณผูเรียนจึงคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยในขั้นตั้งคําถาม เมื่อครูใชคําถามกระตุนผูเรียน จะเกิดผลดีทําใหผูเรียนสามารถหา
ขอมูล เพื่อนํามาตอบปญหาที่ เปนประเด็นในสังคมได ครูจึงควรใชคําถามที่เหมาะสม เปนคําถามที่สงเสริมให
ผูเรียนไดคําตอบ และเปนคําถามที่ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชประโยชนในการตอบ
ปญหาในประเด็นในสังคมได
1.2 การที่จะใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนไดนั้น ครูผูจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ตองมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ชวยเหลือ พรอมเปนผูชี้แนะ เปนที่ปรึกษา เปนคน
อํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล มีกลวิธีในการเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ไปใชในการจัดการ
เรียนรูกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรในเรื่องและระดับชั้นอื่นๆ ทําใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
ไดมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาลงไปถึงระดับพฤติกรรมวาระดับพฤติกรรมใดที่มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงขึ้นมากที่สุด
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บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่ อสํารวจความเขาใจที่คลาดเคลื่ อนเรื่องโมเมนตัมและการชนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 77 คน โรงเรียนอุดร
พิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
กลุมตัวอยาง 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดมโนมติ โมเมนตัมและการชน 2
ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ทําแบบวัดมโนมติเรื่องโมเมนตัมและการชน จัดระดับมโนมติโดยใชเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณคือ ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความเขาใจมโนมติ
คลาดเคลื่อนเรื่องมโนมติโมเมนตัมและการชนในหลายหัวขอ โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
การดลและแรงดล การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติ กฎการอนุรักษโมเมนตัม การระเบิด
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติโมเมนตัมและการชน
Abstract
The purpose of this research was to survey secondary students' alternative
conceptual understanding of momentum and collisions. Seventy-seven grade 10 students at
Udonpichairukpittaya school in Secondary Educational Service Area Office 20 in the
second semester of academic year 2017 were selected using cluster random sampling
technique. The research instrument was a two-tier test items. The student responses to each
two-tier test item were classified following criteria used by Costu, Ayas, Niaz,Unal and
Calik (2012). The results indicated that the sample held misunderstanding on momentum,
momentum and momentum change, impulse and impulsive force, Collision in one
dimension, two-dimensional collision, law of conservation of momentum and explosion.
Key Word (s) : Alternative Conceptual Understanding , Momentum and collision
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บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ ยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถว นรอบคอบ
ซึ่งวิทยาศาสตรจะชวยใหมนุษยไดพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเประบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่สามารถตรวจสอบได ดังนั้นทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหรู
วิทยาศาสตรเพื่อเขา ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ มนุ ษยส ร า งขึ้น สามารถนําความรูไ ปใชอย างมีเหตุผ ล
สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ) ซึ่งประเทศของเราไดมองเห็นความสําคัญในสวนนี้
ความรูที่ไดโดยการสังเกต และคนควาจากปรากฏการณ ธรรมชาติ แลวจัดเขาเปนระเบียบ
โมเมนตัมและการชนเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนทั้งในระดับ ตางๆ เปนเนื้อหาที่มีความสําคัญ เราสามารถโมเมนตัมและการชนมาใช
ประโยชนและอธิบายในดานตางๆ เชน การออกแบบโครงสรางของรถ การปลอยวัตถุ การชนกันของวัตถุ เปนตน
แตเนื่องจากเนื้อหาโมเมนตัมและการชนสวนใหญเนนการแกโจทยปญหาทางพีชคณิต ดัง Redish (2003 อางถึง
ใน เกริก ศักยสุภาพ, 2556: 2) กลาววา ฟสิกสเปนวิชาที่อาศัยความเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวแปร และสมการ
ตางๆทางฟสิกสที่เกี่ยวของ ผูเรียนมั กพบเจอปญหาการวิเคราะห จากสถานการณ และไมเขาใจความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่โจทยกําหนดให ผูเรียนไมสามารถมองออกเปนภาพความคิดได ทําใหเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการ
เรียนวิ ชาฟ สิ กส จากลั กษณะของวิ ชาฟ สิ กส เป นวิ ชาที่ มี เนื้ อหาเชื่ อมโยงต อเนื่ อง ซั บซ อนและบางเรื่ องเป น
นามธรรม ถาจั ดการเรียนการสอนแบบบรรยายอาจจะสงผลใหนักเรียนเกิดความเบื่ อหน าย และไม มีความ
กระตือรือรนในการเรียน ดันนั้นการที่จะดึงดูดใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมมีความกระตือรือรนในการ
เรียน ดังนั้นการที่จะดึงดูดใหนักเรียนมีความสนใจในวิชาฟสิกสนั้น ตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สงเสริมใหผูเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิด ทางวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถ
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องโมเมนตัมและการชนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษสํานักเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 20 ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 หองจํานวนนักเรียน 232 คน โดยทําการตัดหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนเตรียมทหารออกเพื่อความเทาเทียมของประชากร
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 77 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมื องอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ แบบ 2 ระดับที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน
12 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 1.00 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.21-0.26 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.42-0.69 มีคาความเชื่อมั่น .80
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 6 หอง จํานวน
77 คน
3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติ เรื่องโมเมนตัมและการชน โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2
ระดับ (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 12 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู
โดยใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง
4. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปน
การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ ตามเกณฑ Costu, Ayas & Niaz (2012)
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล
มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding )
9
9
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding)
9
ൈ
ไมตอบ มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding)
9
มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific Misconception)
9
ൈ
ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding)
ൈ
ไมมีความเขาใจ (No Understanding)
ൈ
ൈ
ไมตอบ
ไมตอบ ไมตอบ (No Response)

SU
PU
PU
SM
NU
NU
NR

คะแนน
3
2
2
1
0
0
0

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใชสถิติที่ใชคือ ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (percentage) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติ โมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด
กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเขาใจมโนมติ โมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกลุมคํา
ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)
ความถี่และรอยละของมโนมติโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
SU
PU
SM
NU
NR
ขอที่ 1
1
6
15
19
3
(2.27)
(13.64)
(34.09)
(43.18)
(6.82)
ขอที่ 2
2
1
9
25
4
(4.55)
(2.27)
(20.45)
(56.82)
(9.09)
ขอที่ 3
6
17
10
10
1
(13.64)
(38.64)
(22.73)
(22.73)
(2.27)
ขอที่ 4
5
15
5
16
3
(11.36)
(34.09)
(11.36)
(36.36)
(6.82)
ขอที่ 5
6
15
7
15
1
(13.64)
(34.09)
(15.91)
(34.09)
(2.27)
ขอที่ 6
3
9
11
18
2
(6.82)
(20.45)
(25.00)
(40.91)
(4.55)
ขอที่ 7
3
11
15
11
4
(6.82)
(25.00)
(34.09)
(25.00)
(9.09)
ขอที่ 8
3
7
19
15
0
(6.82)
(15.91)
(43.18)
(34.09)
(0.00)
ขอที่ 9
2
6
22
12
2
(4.55)
(13.64)
(50.00)
(27.27)
(4.55)
ขอที่ 10
3
6
15
19
1
(6.82)
(13.64)
(34.09)
(43.18)
(2.27)
2
10
8
21
3
ขอที่ 11
(4.55)
(22.73)
(18.18)
(47.73)
(6.82)
1
14
12
17
1
ขอที่ 12
(2.27)
(31.82)
(27.27)
(38.64)
(2.27)
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัด กลุมโมเมนตัมและการชน รายขอตามเกณฑของ
Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญยังไมมีความเขาใจมโนมติของไหล
(NU) มีความเขาใจมโนมติของไหลเพียงบางสวน (PU) เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นโมเมนตัม(ขอที่ 1) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
1.1) วัตถุยิ่งมากยิ่งมีพลังงานจลนมาก (SM) จํานวน 15 คน
1.2) มื่อความเร็วของวัตถุหนี่งเพิ่มขึ้นก็สงผลใหความเรงของวัตถุเพิ่มขึ้นเชนกัน (SM) จํานวน 11 คน
1.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 23 คน
2. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (ขอที่ 2) จากการวิเคราะหคําตอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
2.1) การที่แรงเฉลี่ยในภาพกระทําตอวัตถุ 60 องศานั้นการที่วัตถุจะกระเด็นออกก็จะเทากับ
แรงเฉลี่ยที่กระทําตอวัตถุ 60 องศาเชนกันดังภาพ (SM) จํานวน 25 คน
2.2) มุมกระเด็นเขามาขนกับขอบโตะ เปนมุม 60 องศาและกระดอนออกไปดวยมุม 60
องศา (NU) จํานวน 6 คน
2.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 9 คน
3. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (ขอที่ 3) จากการวิเคราะหคําตอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไม
เขาใจ ดังนี้
3.1) รถคันที่สองไมไดบรรทุกของทําใหรถมีน้ําหนักเบาและไมมีแรงตาน จึงทําใหรถคันที่สอง
ใชแรงตานเพราะจะทําใหเคลื่อนที่ชาลง (SM) จํานวน 25 คน
3.2) รถคันที่ สอง มีน้ําหนักเบากวารถคันแรกจึงตองใชแรงตานทานในการหยุดรถมากกวา
(SM) จํานวน 25 คน
3.3) ถาไมมียางรถยนต เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะรถมาดวย
ความเร็ว(NU) จํานวน 8 คน
3.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 22 คน
4. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการดลและแรงดล (ขอที่ 4) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
4.1) แรงดันของเอ็นทําใหแรงดลมีคาคงที่ (SM) จํานวน 17 คน
4.2) เพื่อใหรถมีความยืดหยุน (SM) จํานวน 11 คน
4.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 17 คน
5. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการดลและแรงดล (ขอที่ 5) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
5.1) วัตถุสะทอนกลับในทิศทางเดิมและความเร็วมีคาเทาเดิมทําใหความเร็วของวัตถุกอนชน
และหลังชนมีความเร็วไมเปลี่ยนแปลง (SM) จํานวน 17 คน
5.2) เวกเตอรสวนทางกัน (SM) จํานวน 8 คน
5.3) ผลตางของโมเมนตัมเปน 0 จึงทําใหแรงดลเปนศูนย (NU) จํานวน 5 คน
5.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 10 คน
6. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในหนึ่งมิติ (ขอที่ 6) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
6.1) โมเมนตกอนใหญตองเทากับกอนเล็ก แตจะทิศทางตรงกันขาม (SM) จํานวน 41 คน
6.2) โมเมนตัมหลังชนจะเปนศูนย (SM) จํานวน 5 คน
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6.3) วัตถุกอนเล็กชนวัตถุกอนใหญ และกระเด็นออกมาทิศตรงขามจะตองติดลบเสมอ (NU)
จํานวน 11 คน
6.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 17 คน
7. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในหนึ่งมิติ (ขอที่ 7) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
7.1) พลังงานจลนกอนชนเทากับพลังงานจลนหลังชน (SM) จํานวน 35 คน
7.2) พลังงานจลนกอนชนและหลังชนเทากัน (NU) จํานวน 15 คน
7.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 6 คน
8. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในสองมิติ (ขอที่ 8) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
8.1) โมเมนตัม คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไป เลยไมใชโมเมนตัม (SM) จํานวน 25 คน
8.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 15 คน
9. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในสองมิติ (ขอที่ 9) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
9.1) วัตถุสองงกอนมีพลังงานจลนเปลี่ยนแปลง (SM) จํานวน 23 คน
9.2) โมเมนตัมของวัตถุแตละกอนไมเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 3 คน
9.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 18 คน
10. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นกฎการอนุรักษโมเมนตัม (ขอที่ 10) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
10.1) โมเมนตัมจะคงตัวตลอด (NU) จํานวน 5 คน
10.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 7 คน
11. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นกฏการอนุรักษโมเมนตัม (ขอที่ 11) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
11.1) โมเมนตัมจะคงตัวตลอด (NU) จํานวน 5 คน
11.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 7 คน
12. มโนมติโ มเมนตัม ในประเด็ น การระเบิด (ขอที่ 12) จากการวิเคราะหคํ าตอบของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้
12.1) โมเมนตัมไมเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 8 คน
12.2) เปนการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ (NU) จํานวน 5 คน
12.3) พลังงานจลนทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 6 คน

การอภิปรายผล
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบว า นั กเรียนมี มโนมติ คลาดเคลื่ อนเรื่องโมเมนตัมและการชนในประเด็ นสํ าคั ญ คื อ โมเมนตัม แรงและการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติ กฎการอนุรักษโมเมนตัม การระเบิด
โมเมนตัมและการชนเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไ วในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเรียนเนื้อหา การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติกฎการ
อนุรักษโมเมนตัม การระเบิด เปนเนื้อหาที่คอนขางเขาใจไดยาก ถานักเรียนไมสามารถจินตนาการ หรือจําแนก
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การชน การระเบิดออกได นักเรียนจะเกิดความสับสน ซึ่งเมื่อทําการสํารวจพบวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
คลาดเคลื่อนและไมถูกตอง อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. เปนสถานการณที่สังเกตบนภาพ ทําใหไมสามารถจินตนาการวาเกิดสถานการณไดอยางไร เมื่อ
ชนกันแลว เปนการชนแบบไหน หรือระเบิดออกแบบไหน จึงทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได
2. กระบวนการการจัดกิจกรรมการสอนไมสามารถแสดงใหนักเรียนเห็นภาพไดอยางชัดเจน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1) จากผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารสํ า รวจความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของผู เ รีย น ผู วิ จั ย ขอ
เสนอแนะวาในการจัดการเรียนรู ควรนําผลการศึกษาไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องโมเมนตัมและ
การชนเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่
ถูกตองผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบ การปฏิบัติหรือการเก็บรวบรวมขอมูล
2) จากผลการวิจัย ถามีผูวิจัยทานอื่นที่สนใจในการพัฒนาความเขาใจมโนมติที่ คลาดเคลื่อนของผูเรียน
สามารถนําเอาวิจัยในครั้งนี้ในประเด็นความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ไปใช
อางอิง เพื่อพัฒนาความเขาใจมโนมติของผูเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชนใหสมบูรณไดมากขึ้น
3) จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเยอะที่สุด คือ การชนแบบสองมิติและ
การชนแบบ 1 มิติ ตามลําดับ ซึ้งเนื้อหาดังกลาว ตองอาศัยความเขาใจ และ จินตนาการอยางมาก เนื่องจาก
ผูเรียน ไมสามารถเห็นลักษณะการเกิดปรากฏการณได ดังนั้นจึงทําใหเกิดความเขาใจ คลาดเคลื่อนมาก ดังนั้นจึง
ทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนมาก ดั้งนั้นผลที่ไดจากการศึกษาจึงสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน รู เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหดีขึ้นตอไป
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบSTAD
The Development of Learning Achievement in Social Studies, Religion and Culture
for Mathayomsuksa1 Chaiyawitthaya School use Lesson Plans Based on STAD
Cooperative Learning Model

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สมศักดิ์ เวชแดง
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
ดร.กฤตกาล ชารลีย ฑปภูผา

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ประชากรในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนไชยาวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 360 คนกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1จํานวน 31 คนไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 6 และเครื่องมือที่ใชในการสะทอนผล
การปฏิบัติ คือ แบบทดสอบยอยหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบ t-test
ผลการวิ จั ย พบว า กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ รู ป แบบ STAD เรื่ อ งภู มิ ศ าสตร ท วี ป เอเชี ย
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่สรางขึ้น มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความ
เหมาะสม 4.75 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ STADเรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู ดวยการ
เรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวา ผล
การประเมินอยูในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( X = 4.15, S.D. = 0.35)
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา,
ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were: to develop participatory learning activities of
learners using the STAD test, to compare the learning achievement before and after the
Social Studies, Religion and Culture and satisfaction of STAD students. Population
Research in Mathayomsuksa 1 Students, ChaiyaWitthaya School. There were 195
students in the second semester of the academic year 2016. The sample consisted of 31
mathayomsuksa 1/1 students. Used to measure learning achievement before and after
class and assess student satisfaction. The data were analyzed by percentage, mean,
standard deviation and t-test.
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The results of this study showed that the comparison of academic achievement in
high school committees with higher than 4.75% of students from STAD activities in
geography, world, Asia, geography and Australia. And the level of student satisfaction in
learning by taking the STAD test. Geography of Asia, geography, international Australia
and Oceania. The highest score ( X = 4.15, SD = 0.35)
Keyword : Lesson Plans Based Cooperative Learning Model, Develop of Learning
Achievement, Social Studies, Satisfaction

บทนํา
สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การรับรูขอมูลขาวสารของมนุษยทั่วโลกก็เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วเชนกัน ความเจริญกาวหนาดานวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทํา ใหโลกที่ กว างใหญเปนโลกไร
พรมแดนแหงการเรียนรู สังคมโลกมีทั้งการแขงขัน และรวมมือกันมากขึ้นการจัดการศึกษาจึงจํา เปนที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง ผูเรียนจํา เปนตองมีทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลายประการ อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการใชเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศตาง ๆ รวมทั้งทักษะในการปรับตัวทักษะ
ในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีสติ มีเหตุผล การใชวิจารณญาณในการแยกแยะขอมูลขาวสาร เลือกรับสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่เปนคุณประโยชน ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรูทันโลกพรอม ๆ กับการเปนพลเมืองดีของ
สังคม สามารถครองตนอยูในความดี งาม ความถูกตอง รอดพนจากอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งยั่วยุไปในทางเสื่อม
สังคมโลกในปจจุบัน และในอนาคตเปนสังคมแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา ผูเรียนตอง
เรียนรูที่จะรักเพื่อนมนุษย เรียนรูที่จะเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม เรียนรู และเลือกรับสิ่งที่ เหมาะสมดีงาม
เปนประโยชนโดยยังคงรักษาไวซึ่งคุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาของสังคมไทย วิธีที่ดีที่สุดในการ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพเปนพลังที่มีคุณคาของสังคมประเทศชาติและของโลก คือ การจัดการศึกษาในโรงเรียน
(ดวงกมล สินเพ็ง , 2553: 1)คุณภาพของผูเรียนถือเปนหัวใจของการพั ฒนาการศึกษาที่เนนสรางคนใหมี
ความสามารถ มีคุณธรรมมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่สงผลใหประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจ และ
การเมืองที่ดี การศึกษาในปจจุบันจําเปนตองสรางทักษะความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตสิ่งที่ตองพึงระวัง คือ
การศึกษาตองไมแตกแยกจากสังคม หรือชีวิตจริง และสรางใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญในเรื่องของการเรียนรู จากกิจกรรม
หรือการเรียนรูนอกหองเรียนอยางจริงจัง เพราะถือเปนหั วใจสําคัญที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนผูเรียน (สํานัก
วิชาการมาตรฐานการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1)
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
แบบกลุมรวมมือรูปแบบ STAD มีบทเรียนเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมุงเนนกิจกรรมของผูเรียนมากกวา
ผูสอนการจัดสภาพการเรียนใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวและสามารถจัดการเรียนรูตามแบบการสอนอื่น
ไดการเรียนแบบรวมมือแบบแรกที่ไดรับการพัฒนาขึ้นที่ Johns Hopkins University เรียกวา Student
Teams-Achievement Divisions : STAD เปนรูปแบบการเรียนการเรียนที่วัดความสามารถของผูเรียนโดยการ
ทําแบบทดสอบยอยแลวนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบยอยไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐานของนักเรียนแต
ละคนซึ่งไมเทากันไดมาโดยนําคะแนนความกาวหนาของสมาชิกกลุมเดียวกันมารวมกันถาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
สูงกวาเกณฑที่กําหนดกลุมก็จะไดรับการยกยองหรือรางวัลตามที่ตกลงไว
จากแนวคิดขางตนผูศึกษาคนควาจึงไดนําวิธีการสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD มาใชจัดกิจกรรมการ
เรียนเพราะตระหนักวากระบวนการเรียนรูนั้นมิใชเกิดจากการถายทอดความรูจากครูเพียงฝายเดี ยวแตการ
เรียนรูเปนการรวมมือกันทํากิจกรรมระหวางครูและผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายพบวาการเรียนแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอบแบบปกตินักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลัง
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เรียนสูงกวากอนเรียนและมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูง กวาสอนแบบปกติและบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง
เปนสื่อการเรียนอยางหนึ่งที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองซึ่งจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความถนัดและ
ความสามารถของแตละบุคคลบทเรียนจะมีลักษณะการวางเนื้อหามุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยจัด
เรียบเรียงเนื้อหาไวมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับสามารถเรียนรูเมื่อใดเวลาใดที่ไหนก็ไดบทเรียนสําเร็จรูป
แบบเสนตรงเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นโดยกําหนดเนื้อหาวัตถุประสงควิธีการและสื่อการสอนไวลวงหนาทํา
ใหผูเรียนสามารถคนควาและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองบทเรียนที่จัดแบงเนื้อหาที่ยากมีคําถามใหนักเรียน
ไดคิดและตอบพรอมกับมีเฉลยใหผูเรียนตรวจคําตอบเพื่อทราบผลการเรียนทันทีนอกจากนี้ยังมีคําชักชวนติชม
และภาพการตูนประกอบเพื่อเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินสนใจไมเบื่อหนายผูเรียนมี
โอกาสที่จะศึกษาดวยตนเองและเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลลําดับความยากงายและทราบ
คําตอบที่ตนทําซึ่งสงผลตอการเรียนใหผูเรียนสูงขึ้น (บุญชมศรีสะอาด, 2537 : 83) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่จะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตัวเองและเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลทําใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว
รวมทั้งเปนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นตนเอง
ดังนั้น ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบรวมกันสมาชิกจะไดพูดคุย
กัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อน และสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมกลุมซึ่งแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม Bruce andMasah (1992) ไดกลาว
วา เทคนิคการรวมมื อกัน เรียนรูเปนเทคนิ คที่จ ะชว ยพัฒ นาผู เรียนทั้ ง ในด านสติปญ ญาและด านสั งคม ทั้ง นี้
เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม การอยูรวมกันในสังคมควรมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งสามารถใช
เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนในดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถ
สูงสุดได โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน กลุมเดียวเปนผูคอยแนะนําหรือชวยเหลือทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัย
เดียวกันยอมจะมีภาษาที่ใชในการสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอนการรวมมือกันเรียนรูมีหลักที่ผูสอนตองคํานึง
อยู 3 ประการ 1) รางวัลหรือเปาหมายของกลุม 2) ความหมายของแตละบุคคลในกลุม 3) สมาชิกในกลุมมี
โอกาสในการชวยใหกลุมประสบความสําเร็จเทาเทียมกันเปนตน
จากงานวิจัยของนักวิจัยหลายทานก็ไดสนับสนุนวา การเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นสามารถกระตุนความสนใจใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเขาใจบทเรียนดีขึ้น ดังที่กลาว
มาขางตนผูวิจัยจึงไดแนวทางในการแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้นโดยใช กิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดังนั้นเพื่อใหผลการเรียนรูของนักเรียนเปนไปตามที่ผูวิจัยไดตั้งเปาหมายเอาไวผูวิจัยจึงใช กิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มาเปนวิธีในการดําเนินการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
2. เพื่ อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิช าสั ง คมศึก ษาศาสนาและวั ฒนธรรม ของนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ
STAD
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ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADในรายวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใชวิธีการของการวิจัยเชิง
ทดลองเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
2. นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมและทักษะทางสังคมเปนแนวทางใหกับนักเรียนไดนําความรู
ประสบการณการทํางานกลุมที่ไดรับเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูในชั้นสูงตอไป
3. ผลที่ไดจาการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระหรือผูเรียนใน
ระดั บชั้ นอื่น ๆ ได ซึ่ งจะส งผลตอการพัฒ นาคุณ ภาพผูเรียนและเปนความสํ าเร็จของการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษาตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 9 หอง รวมจํานวน 360 คน
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1
หอง จํานวน 31 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
3. ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช เนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระภูมิศาสตรตามหลักสูตร
แกนกลางพ.ศ. 2551 โรงเรียนไชยาวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดแก
ภูมิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ภู มิ ศ าสตร ท วี ป เอเชี ย ภู มิ ศ าสตร ท วี ป ออสเตรเลี ย และโอเชี ย เนี ย ประกอบด ว ย
สภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ลักษณะประชากรของทวีปเอเชีย ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปเอเชีย ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ปฏิสัมพันธระหว างมนุษยกับสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย
4. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใชคือการศึกษาในครั้งนี้ทาํ การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใช
เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมงซึ่งมีผูวิจัยทําการสอนเอง
5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
5.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาและความพึงพอใจในการเรียน
ของนักเรียน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ รูปแบบ STAD มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีความพึงพอใจตอการเรียนหลัง
เรียน อยูใ นระดับมาก
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย
โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จํานวน 6 แผนการเรียนรู จํานวน 12 ชั่วโมง คือแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 เรื่องสภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องลักษณะประชากร
ของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 4 เรื่องลั ก ษณะเศรษฐกิ จ ของทวี ป เอเชี ย แผนการจั ดการเรี ย นรูที่ 5 เรื่องปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ
สิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย และแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทวีปเอเชีย
2. เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการทดลอง
2.1 แบบทดสอบยอยกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูรูปแบบ STAD
การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิ ศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมถึงขอบขายของ
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103
1.2 ศึ ก ษารายละเอี ย ดของเนื้ อ หาในหนั ง สื อเรี ย น คู มื อ ครู เรื่อ ง ภู มิ ศ าสตร ท วี ป เอเชี ย
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบการเรียนแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD
1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรูระยะสั้นที่ใชวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ
STAD เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย จํานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง ซึ่งในแต
ละแผนประกอบไปดวยสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและขอบกพรองเพื่อใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข และนํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบ แกไขปรับปรุงใหถูกตองแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการทดลอง
2.1 แบบทดสอบยอยหลังเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบบทดสอบยอยหลัง
เรียน เปนแบบทดสอบยอยที่นักเรียนไดทําในระหวางที่ทําการเรียนการสอน สวนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นักเรียนจะไดทําเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทั้ง 6 แผนการเรียนรูจํานวน 12 ชั่วโมงแลว
2.2 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ
2) คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไว สวนขอที่บกพรองนํามาปรับปรุงแกไข
เสร็จแลวรวบรวมเปนฉบับนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนไชยาวิทยา
จํานวน 30 คน ที่เคยเรียนเนื้อหาภูมิศาสตร ประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโคเอเชียมาแลว เพื่อ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



3) นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ โดยใชโปรแกรมβ–INDEXเพื่อ
คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายพอเหมาะ โดยมีคาตั้งแต 0.20 - 0.80
4) หาคาอํานาจจําแนกขอสอบตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดขอสอบอยูในเกณฑ 40 ขอ
2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเทากับ 0.98
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการทดลองสอนดวยตัวเองตามแผนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกับกลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เพื่ อศึ กษาถึง แนวทางการพั ฒ นากิจกรรมการเรีย นรูที่เหมาะสมที่ สุ ดสํ า หรับ ผูเรีย น (ยึ ด ผู เรีย นเปน สํ า คั ญ )
พฤติกรรมกลุมสัมพันธและทักษะทางสังคมของผูเรียน และศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จากการสอนในวงจรตางๆ ดวยตัวเอง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
1. สอนตามแผนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ รูปแบบ STAD จํานวน 6 แผนการ
เรียนรู เวลา 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที
2. การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมดจากเครื่องมือตาง ๆ ที่สรางขึ้น แลวนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหมีความสมบูรณตอไป
3. เมื่อทดลองครบทั้ง 6 แผนแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบนักเรียน
จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอมูล

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจั ย เรื่อง การพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนรายวิ ชาสั งคมศึกษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD สรุป
ผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร
และผลการเรียนรูที่คาดหวังรวมถึง ขอบขายของรายวิชาสัง คมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ส 21103ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADพบวา
แผนการจัดการเรียนรูม ีองคประกอบและกิจกรรมการเรียนรูรวมถึงขอบขายของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21103 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีระดับความเหมาะสมตามแผนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุดทุกแผนการจัดการเรียนรู
เชนกัน
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา กอนและหลัง
เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย จํานวน 31 คน มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน รอยละ 41.34 และคา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรอยละ 80.22 แสดงวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนดวยการเรียน
แบบรวมมือรูปแบบ STADเรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวาผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจที่คาเฉลี่ยระดับ 4.15 อยูในเกณฑความพึงพอใจระดับมาก
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา คะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูวิธีการสอนแบบ
การเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไดเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD ทําใหมี
ความรูและทักษะสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซีย
เนียที่มากขึ้น เมื่อทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไว ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา จันทรแดง (2556) ไดวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มี
ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการทํ า งานร ว มกั น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังเรียน พบวา คะแนนทักษะการ
คิด วิเคราะหหลัง เรียนของกลุ มทดลองและกลุม ควบคุม แตกต างกัน อย างมีนั ยสํ า คัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.01
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารัตน นาพิรุณ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความ
เขาใจที่คงทนรายวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ที่จัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบซิปปารวมกับเทคนิคผังกราฟก ผลการศึกษาพบวา เมื่อใชคะแนนหลังเรียนมาเปนตัวแปรรวมเพื่อ
ทํานายคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห พบวา คะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนการจัดการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตร
ทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึง
พอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางหลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนรูทําใหงายตอการเขาใจ และบรรยากาศในการจัดเรียนการสอนสงเสริมผูเรียนได กลาคิด กลา
ทํา กลาถาม ไมเครียด สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความกระตือรือรน
ในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหมีความเขาใจที่คงทนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูม ากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือง พันธุงาม (2556) วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เรื่องอัตราสวน
และรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความเขาใจที่คงทนโดยใชรูปแบบแบบรวมมือ
รูปแบบ STADในเนื้อหาและในระดับชั้นอื่นๆ ดวย
2. ควรมีการวิจัยการสรางชุดกิจกรรมที่เนนแบบรวมมือรูปแบบ STADเพื่อพัฒนาการคิดในดานตางๆ
3. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบรวมมือรูปแบบ STADกับตัวแปรอื่นๆ
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู นํ า เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การดํ า เนิ น การ
และเพื่ อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งภาวะผู นํ า กับ การดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ รูป การศึ กษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต
2 ประชากรที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ง นี้ ไดแก ครูผู ส อนในโรงเรีย นสัง กัด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,451 คน จากจํานวน 202 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน
343 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (Yamane. 1973) ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารสถานศึ กษา โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานพฤติกรรมของผูนํามีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานบทบาทของผูนํามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดาน
การมีสวนรวม ดานพฤติกรรมของผูนํา และดานบทบาทของผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 - 2561) ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ใน
ภาพรวมรายดานและรายขอ ซึ่งมีแนวการดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่ 0 .816 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิรูป ทศวรรษที่สอง
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ABSTRACT
The purposes of this thesis were study the opinion toward the efficiency,
effectiveness and accountability of Government Fiscal Management Information (GFMIS).
A sample was selected from the operators, executive, finance and accounting officer and
supply officer in Phatthalung government 176 officers. The statistics used in the research
were percentage, standard deviation and mean. The instruments applied in data collected are
the questionnaire. The inferential statistics includes Independent Samples t-test, One-way
ANOVA at the statistically significant level .05 The result of research is
Leadership of School Administrators The overall score was at a high level. All
aspects are in very high level. Leadership behaviors were the highest. And the role of
leadership is lowest. Participation Behavior of leaders And the role of leadership. The
overall level is high level
An analysis of data to study the level of educational reform implementation in the
second decade (2009 - 2018) of educational administrators. Under the jurisdiction of the
Office of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area 2, There are four areas of action in
the field of student development. Teacher Development The quality of education and
learning. And the development of quality management. The overall level is high level.
An analysis of the relationship between leadership of school administrators and the
performance of secondary school reform. (2009-2018) of the schools under the jurisdiction
of the Office of Nakhon Si Thammarat Educational Service Area 2 had overall positive
relationship at a very high level. The coefficient of correlation at 0 .816 was statistically
significant at level .01
Keyword (s) : School administrators , Reform , Secondary

บทนํา
การศึ ก ษาเปน เครื่อ งมื อสํา คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประเทศ ที่ ผ า นมาการจั ด การศึกษาของไทย
ยังไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได จึงเปนจุดเริ่มตนของแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2542 – 2551) เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาและผลิตคนใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น สามารถปรับตัวไดแ ละรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ไดกําหนดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา พรอมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น มีความอิสระ
คลองตัวในการบริหารจัดการ เนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบครู เนนดําเนินการในระบบการ
ผลิต พัฒนา สง เสริม และการควบคุมวิชาชีพ การปฏิรูปหลักสู ต รและกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา พิจารณาดําเงินการศึกษาความตองการทรัพยากรตอปและระยะ 5 ป ระบบ
วิธีการจัดงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบบัญชี การตรวจสอบ การบริหารจัดการทรัพยสินสถานศึกษา การจัดเงิน
อุดหนุนแกสถานศึกษา และมาตรการการลงทุนเพื่อการศึกษาแบบใหม ๆ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การ
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : ก)
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จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2542 – 2551) พบวา ประสบ
ความสําเร็จในการปรับโครงสรางของหนวยงานใหมีเอกภาพมากขึ้น มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่
การศึกษา ยึดเขตพื้นที่เปนศูนยกลาง การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ เพื่อความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งมีการจัดจัดตั้ง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนองคกรมหาชน
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา เปนตน
การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวัง
ใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ
ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะนําพาองคกรใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปได ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทที่หลากหลาย ตองมีภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลง จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันที่จะทําหนาที่สําคัญใหไปสูเปาหมาย โดยการกําหนดการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็น
ศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะ
ผูนําผูบ ริหารกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึก ษาระดั บ ภาวะผูนํ า ของผู บ ริหารโรงเรีย นประถมศึก ษา สั ง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552 -2561)
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า ผู บ ริ ห ารกั บ การดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 2 ผู วิ จั ย
ไดนํากรอบแนวคิดมาจาก การดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งมีแนว
การดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2) ดานการพัฒนาคุณภาพครู 3) ดาน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และ 4) ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2552 : ข) มาใชกําหนดกรอบในการวิจัยครั้งนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะทั่วไป

ภาวะผู นํ า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ขของโรงเรียนประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษาประถมศึก ษานครศรีธรรมราช
เขต 2 ในดาน
1. ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2. ดานการพัฒนาคุณภาพครู
3. ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แหลงเรียนรู และ
4. ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาวะผูน ําผูบริหาร ในดาน
1. ดานการมีสวนรวมของผูนํา
2. ดานพฤติกรรมของผูนํา
3. ดานบทบาทของผูนํา

1. เพศ
2. ขนาดของโรงเรียน
3. ระดับการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,451 คน จากจํานวน 202 โรงเรียน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ได แ ก ครูผู ส อนในโรงเรีย นสัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 343 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Yamane (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543)
สุมกลุมตัวอยางโดยดูจากสัดสวนของโรงเรียนแตละอําเภอ เพื่อใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามขนาดของ
โรงเรียนทั้งเขตพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับการสุมกลุมตัวอยาง ที่ทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนําผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผูวิจั ยสรางและพัฒนาขึ้นโดยศึกษาจากตํารา
เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามที่สมบูรณทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. เกี่ ย วกับ ภาวะผู นํ า ผู บ ริ หารสถานศึ กษา ตามการรับ รูข องครู ผู ส อนในโรงเรีย น สั ง กัด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห
โดยรวม รายดานและรายขอ และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
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2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552
- 2561) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหโดยรวม รายดาน
และรายขอ และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
3. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.2552-2561) ใช วิ ธี หาค า สหสั ม พั น ธ แ บบเพี ย รสั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) และเทียบเกณฑ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ሺ X ሻ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผล/สรุปผล
1. ผลการวิ เคราะหขอมู ลเพื่ อศึก ษาระดั บภาวะผู นํ าการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริหารสถานศึก ษา สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ในภาพรวมรายดานและรายขอ ตามกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนํา 3 ดาน ดานการมีสวนรวม ดานพฤติกรรมของผูนํา
ดานบทบาทของผูนํา สรุปผลไดดังนี้ ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานพฤติกรรมของผูนําโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานบทบาทของผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการวิ เ คราะหขอมู ล เพื่ อศึ ก ษาระดั บ การดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ในภาพรวมรายดานและรายขอ ซึ่งมีแนวการดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่ .816 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตามแนวปฏิรูป
การศึ กษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิน สุทธิ อาจ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่ องมาจากการปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมในการบริหารจัด การของผู บ ริหาร ใหส อดคลอ งกับ สภาพแวดล อมของ
สถานศึกษาที่เปลี่ ยนแปลง ตามแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในปจจุบัน นําไปสูการปฏิรูประบบบริหาร
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จัดการจากแบบเดิมที่เนนการรวมอํานาจไวที่สวนกลางไดเปลี่ยนไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจโดยเฉพาะ
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา จําเปน
ที่จะตองรับผิดชอบการพัฒนาหนวยงาน ใหมีมาตรฐานสูงขึ้นดวยการปฏิรูปงานทั้งระบบ ทําใหผูบริหารสถานศึกษา
ตองพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีความเปนผูนําที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนและอุดมการณ สามารถที่จะถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มี ความ
เฉลียวฉลาด สามารถควบคุมอารมณไดดีในสถานการณวิกฤต เปนผูนําที่มีศีลธรรมและจริยธรรม ประพฤติตนเพื่อให
เกิดประโยชนแกสวนรวม เนนการมีสวนรวมของบุคคลในสถานศึกษา สรางความมั่นใจ กอใหเกิดการยอมรับและมี
ความเต็มใจในการเขารวมการพัฒนาองคการ กระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม กระตุน
ใหมีความกระตือรือรน มีความคิดในแงบวก มีความเชื่อมั่นและใหกําลังใจเมื่อผูรวมงานตองเผชิญกับปญหา กระตุน
ใหผูรวมงานทํางานรวมกัน เปนทีม มีเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติ หนาที่ให
ประสบความสําเร็จ สรางความมั่นใจทําใหผูรวมงานรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งทาทาย สงเสริมการใชเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มอบหมายงานตามความรูและความสามารถ
มีการสื่อสารสองทาง ดูแลเอาใจใสในความต องการ ทําใหรูสึกมีคุณคา มีความสําคัญ และเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความสามารถเต็มที่ และปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดย
1.1 ด า นการมีส ว นรว ม จากผลการศึกษาพบวา ครูมี การรับรูต อภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารเสริมสรางให
ผูรวมงานมีการทํางานรวมกัน สรางความคิดใหเกิดเปนหนึ่งเดียวในการทํางาน สงเสริม สนับสนุน กระตุนการทํางาน
ใหสําเร็จตามเปาหมาย ใหการสนับสนุน สงเสริม อํานวยความสะดวกในการใหครูทํางาน มีระบบสนับสนุน กระตุน
ใหครูทํางานรวมกันเปนทีม มีการใหรางวัลแกผูที่ทํางานเปนทีมดีและมีความรับผิดชอบสนับสนุนใหคณะครูวางแผน
เพื่อทํางานรวมกันอยางมีระบบ
1.2 ดานพฤติกรรมของผูนํา จากผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
พฤติ ก รรมของผู นํ า โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากออกคํ า สั่ ง มอบหมายงานให ต รงกั บ
ความสามารถมีจิตวิทยาในการสั่งการใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค
1.3 ดานบทบาทของผูนํา จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานบทบาท
ของผูนําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเตรียมพรอม
สําหรับ การเปลี่ยนแปลงเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในขอสงสัยอยางมีระบบสามารถใหการ
ช ว ยเหลื อ แก ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได เ อาใจใส ทุ ม เทการพั ฒ นาสถานศึ ก ษามี ค วามใฝ ฝ น
และความทะเยอทะยานในการบริหารสถานศึกษา
2. ผลการศึกษาการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญยรัตน จายพัตร (2553) ไดศึกษาผลของการ
ปฏิรูปการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา
ผลการศึกษาของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมสงผลตอครูในระดับ
มาก ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก ครูอ าจมองผู บ ริหารสถานศึ ก ษาว า ใหค วามสํ า คัญ กับ การปฏิ รูป ในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ นั่นคือ พัฒนาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
3. ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก พิจารณาจากภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุจิตราภรณ สาเภาอินทร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึกษา กับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
พบวา โดยรวม มีความสัมพันธในระดับมาก เปนความสัมพันธในทางบวก แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา มีความสั มพันธกันในลั กษณะ คลอยตามกัน กลาวคือ หาก
โรงเรียนใดมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับภาวะผูนําเพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ ในสถานศึกษาจะมีระดับเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขามถาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําลดลง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาจะมีระดับลดลง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานบทบาทของผูนํามีระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ฉะนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาควรคํานึงถึงการเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในขอสงสัยอยางมีระบบสามารถใหการ
ชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการสื่อสารสองทาง
3. ผูบริหารควรสงเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
4. ผูบริหารควรลดภาระงานอื่นของครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
5. ผูบริหารควรกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561)
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บทนํา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่ (2)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกั บการเรียน
แบบปกติ เรื่อง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จํานวน 2 หองเรียน จากการสุมตัวอยางแบบกลุม
จํานวนนักเรียน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํา นวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง ไฟฟา
สถิต (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องไฟฟาสถิต (3) แบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู วิเคราะหขอมูลโดย
ใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโ ดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรู
Abstract
The purposes of this study were (1) to compare learning achievement on the
Topic of Electrostatics of Mathayom Suksa 6 students who were taught by the flipped
classroom model approaches with that of students who learned under the conventional
teaching approaches; (2) to compare Inquiry Ability on the Topic of Electrostatics of
Mathayom Suksa 6 students who were taught by the Flipped Classroom Model
approaches with that of students who learned under the conventional teaching
approaches.
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The research sample consisted of 60 Mathayom Suksa 6 students in two
classrooms at Kanchanaphisekvittayalai Krabi School, obtained by cluster sampling. The
research instruments comprised (1)A learning management system using the flipped
classroom model approaches ; (2) an achievement test ; and (3) An inquiry ability test.
The data was statistically analyzed using mean, standard deviation, and t-test.
Research findings showed that (1) the post – learning achievement of students
who learned under the flipped classroom model approaches was significantly higher than
that of the students who were taught by traditional teaching at the .05 level of
significance ; (2)) inquiry ability of students who learned under the flipped classroom
model approaches was significantly higher than that of the students who were taught by
traditional teaching at the .05 level of significance.
Keywords : Flipped Classroom Model, Learning Achievement, Inquiry Ability

บทนํา
สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางกาว
กระโดดอยางมาก เปนยุคแหงขอมูลขาวสารที่ไรขีดจํากัดที่ไมวาเราจะอยู ณ หนแหงใดบนโลกใบนี้ก็สามารถรับรู
ขาวสารไดอยางงายดายและรวดเร็ว สังคมในยุคนี้จึงเต็มไปดวยการแขงขันอยางไรขีดจํากัด ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได (ศศิเทพ ปติพรเทพิน , 2559) สําหรับประเทศ
ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสูยุคที่มีความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและ
ขอมูลขา วสารอย างไรพรมแดนนี้ ดังที่ได บัญญัติไว ในพระราชบัญญั ติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ ข
เพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 23 ระบุ ไ ว ว า “ใหทุ กภาคส ว นให
ความสํ า คั ญ ทั้ ง ความรู คุ ณ ธรรม กระบวนการเรีย นรู และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ
การศึกษา รวมทั้งเนนการสรางทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแกนักเรียนดวยเชนกัน ” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2553) นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายสําคัญของการพัฒนานักเรียนให
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคแหงศตวรรษที่ 21 ไววานักเรียนตองมี
สมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถ
ในการแกปญหา 4) ความสามารถในทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2551) ซึ่งสมรรถนะดังกลาวมีความคลายคลึงกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ของประเทศ
สหรัสอเมริกา ดังนั้นจะเห็นการเตรียมความพรอมใหเยาวชนสามารถเติบโตเปนพลเมืองโลกที่ดี มีทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 และมีพรอมในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมยุคนี้นั้น จําเปนตองมีการปฏิรูปการเรียนรูซึ่ง
เปน สวนสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
จากเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศไทย วิชัย วงษใหญ (2542: 2) ไดกลาว
ไววา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนสอน
เนื้อหาและสงเสริมการทองจํามากกวาการใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนคิดไมเปน ขาด
การเรียนรูโดยใชทักษะวิทยาศาสตร และไมไดลงมือปฏิบัติจริง และยังพบวาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น
เนนการเรียนรูเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ความรูจึงถูกจํากัดอยูในหนังสือเรียนและครูเทานั้น สงผลให
นักเรียนนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริงไดไมมากนัก (ศศิเทพ ปติพรเทพิน , 2559) นอกจากนี้ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2559) เปดเผยอีกวา ครูไทยใชเวลาสอนมาก เพราะวาหลักสูตรเนนเนื้อหามาก และ
ครูใชวิธีสอนแบบปอนคือบรรยายใหนักเรียนฟงมาก จึงเปนการใชเวลาในหองเรียนมาก แตไดผลลัพธการเรียนรู
นอย ทั้งผูสอนผูเรียนตางก็เหนื่อยลาเบื่อหนายดวยกันทั้ง 2 ฝาย และยังระบุอีกวาประเด็นสําคัญในเรื่องการ
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เรียนรูของมนุษยไมใชอยูที่ปริมาณความรู แตอยูที่วาผูเรียนจะรูจักใชความรูไปทําประโยชนอะไรไดมากกวา ใน
โลกยุคใหมเราสามารถคนหาขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต ฯลฯ ไดสะดวกขึ้นมาก แตที่สําคัญคือตองรูวาควร
จะคนอะไร ที่ไหน อยางไร และจะเอาขอมูลนั้นไปใชประโยชนไดอยางไร ดังนั้นครูผูสอนตองจัดประสบการณ
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่ใหผูเรียนไดออกไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงเรียนรูทักษะไปพรอม ๆ กับทฤษฎีคนควาหา
ความรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ (จริยา สุจารีกุล , 2550) โดยแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่สําคัญที่สุด คือ การทําใหเด็ก เยาวชน พลเมือง สนใจการอาน การคนควาเรียนรู และรูจัก
วิธีการคนหาขอมูล วิเคราะหขอมูลศึกษาดวยตนเองไดเพิ่มขึ้น รูจักคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เพื่อใหไดความรู ความเขาใจที่เราสามารถอธิบาย ถายโอนใชงานได เปาหมายของการเรียนรู นอกจากเพื่อจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจปญหาตาง ๆ ในโลกสมัยใหมแลว ผูเรียนควรไดเรียนรูจักวิธีวิเคราะหวาอะไรคือปญหาและ
คิดหาวิธีแกปญหา และการมีสวนรวมสรางสังคมใหดีขึ้นดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559)
สอดคลองกับ ศาสตราจารย Herbert A. Simon นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลผูลวงลับ และเปนผูรวมกอตั้ง
สาขา Cognitive Science ที่ไดกลาวไววา “การเรียนรูเปนผลจากการทําหรือการคิดของนักเรียน การทํา และ
การคิดของนักเรียนเทานั้น ที่มีผลตอการเรียนรูของเขา ครูสามารถชวยใหศิษยเรียนไดโดยเขาไปกระตุนสิ่งที่
นักเรียนทําเพื่อการเรียนรูของตนเองเทานั้น” (วิจารณ พานิช, 2556)
หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) กําเนิดขึ้นจากจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อศิษยของครูบาน
นอกในสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ Jonathan Bergman และ Aaron Sams ที่ตองการชวยนักเรียนที่มีปญหาตาม
ชั้นเรียนไมทัน เพราะตองขาดเรียนไปเลนกีฬาหรือไปทํากิจกรรม หรือเพราะเขาเรียนรูไดชา โดยการใช ICT ใน
การสรางวิดีโอการสอน แลวเอาไปแขวนไวบนเครือขายอินเตอรเน็ตแทนที่จะสอนวิชาหนาชั้นเรียน กลับสอน
หนากลองวิดีทัศน แลวใชเวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย ทําหนาที่ครูฝก (Coach) ใหนักเรียนฝกแปลงวิชาหรือ
ประยุกตใชวิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นนักเรียนตองสรางความรูความเขาใจของตนขึ้นมาในสมองและในหัวใจ
กอนจะประยุกตใชความรูในกิจกรรมหรือโจทยแบบฝกหัดเปนการฝกฝนเรียนรูที่แทจริง ซึ่งนักเรียนที่ขาดเรียน
หรือเรียนชาสามารถเขาไปเรียนและทบทวนเนื้อหาได เพราะสิ่งที่ดีที่ สุดที่นักเรีย นพึงไดรับจากชั้นเรียนใน
ปจจุบัน ไมใชเนื้อวิชา เพราะสิ่งนั้นนักเรียนเรียนรูเองได กระบวนการเรียนรูที่นักเรียนตองพึ่งครูผูสอนคือการ
ตีความวิชาเขาสูชีวิตจริง หรือการประยุกตใชความรู ในกระบวนการนี้นักเรียนตองฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
โดยสวนใหญทําเปนทีมรวมกับเพื่อนและตองการครูฝกคอยชวยแนะนําและใหกําลังใจ (วิจารณ พานิช , 2556)
ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการเรียนเนื้อหาวิชาความรูที่บาน และ
ทําการบานที่โรงเรียน หรือรับการถายทอดวิชาความรูที่บานแลวมาสรางความรูตอยอดจากวิชาที่รับถายทอดมา
ใหเปนความรูที่สอดคลองกับชีวิตทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรียกวา ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
(วิจารณ พานิช, 2556)
จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 รวมถึงปญหา
สภาพการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาผล
การจั ด การเรีย นรูโ ดยใช รูป แบบหองเรีย นกลั บ ด า น เรื่อ ง ไฟฟ า สถิต ที่ มี ต อผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น และ
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ซึ่งผูวิจัยหวังวานักเรียนจะเกิด การเรียนรูอยางแทจริง มีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาฟสิกสที่สูงขึ้น และมีทักษะความสามารถในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง รวมถึงเปนแนวทางหนึ่ง
สําหรับครูผูสอนในการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการรูแบบหองเรียนกลับ
ดานในเนื้อหาวิชาฟสิกสหรือเนื้อหาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับการเรียน
แบบปกติ เรื่อง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน
กับการเรียนแบบปกติ เรื่อง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรตน
- การ จั ด การเรี ย นรู โดย ใช รู ปแบ บ
หองเรียนกลับดาน
- การจัดการเรียนรูแบบปกติ

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส
- ความสามารถในการการสืบเสาะหา
ความรู

วิธีการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย nonequivalent control group posttest only design
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ ใช ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ ประชากรที่ ใช ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กระบี่ จํานวน 2 หองเรียน จากการสุมตัวอยางแบบกลุม จํานวนนักเรียน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน จํานวน 7 แผน เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
ประกอบดวยเนื้อหา (1) ปรากฏการณธรรมชาติของไฟฟาและประจุไฟฟา (2) กฎการอนุรักษประจุไฟฟาและ
การเหนี่ยวนําไฟฟา (3 ) แรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบ (4 ) สนามไฟฟา (5) ศักยไฟฟา (6) ตัวเก็บประจุ
และความจุ และ (7 ) การนําความรูเกี่ยวกับไฟฟาสถิตไปใชประโยชน โดยมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ไดแก
กิจกรรมนอกหองเรียน คือ นักเรียนศึกษาผานหองเรียนออนไลน วิดีโอ หนังสือแบบเรียน หรือสื่อ การเรียนรูอื่น
ๆ ตามที่ตนเองสนใจ และกิจกรรมในหองเรียน คือ กิจกรรม Warm-up การถาม–ตอบ เรื่องวีดิทัศน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการทดลองหรือการทําโจทยปญหา และการสรุปความรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องไฟฟาสถิต เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (Index of itemObjective Congruence: IOC) ผานผูเชี่ยวชาญ หาคุณภาพแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out)
วิเคราะหหาคาระดับความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ คัดเลือกแบบทดสอบที่คาระดับความ
ยากระหวาง 0.2 - 0.8 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยไดคาระดับความยากที่ไดตั้งแต 0.32 – 0.76
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และคาอํานาจจําแนกที่ 0.35 – 0.75 คํานวณหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder - Rechardson 20: KR-20) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.805 ซึ่งถือวาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
3. แบบวั ด ความสามารถในการสืบ เสาะหาความรู เป นขอสอบแบบอัต นั ยที่ ผู วิจั ย สรา งขึ้น จํ า นวน 5
สถานการณ โดยตรวจสอบความความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค (Index of item- Objective
Congruence: IOC) หาคุณภาพแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out) หาคาความยากพบวาคาดัชนี
ความยากแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรูอยูระหวาง 0.48-0.80 คาดัชนีอํานาจจําแนกแบบวัด
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูอยูระหวาง 0.22-0.78 และคาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเนื้อหาเดียวกัน แต
ใชแผนการจัดการเรียนรูตางกัน โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับ กลุม
ทดลอง และใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับกลุมควบคุม
2. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่องไฟฟาสถิต และแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู จาก
ทั้งสองกลุมมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหหาคา หาคาเฉลี่ย (xҧ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟสิกส เรื่องไฟฟาสถิต ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูของทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่องไฟฟา
สถิต และความสามารถในการสืบเสาะหาความรูของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูของทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชการทดสอบคาที ชนิดกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test)

ผล/สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ไฟฟาสถิต ระหวางกลุมที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน กับกลุมปกติ
กลุม
N
S.D.
t
ܺത
ทดลอง
30
20.90
2.95
3.86*
ควบคุม
30
18.07
2.73
* p<.05
จากตารางที่ 1 พบว า นักเรียนกลุ มทดลองที่ ได รับการสอนโดยใช รูป แบบหอ งเรียนกลับ ดา นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 20.90 คะแนน
(ܺത=20.90,SD.= 2.95)และ 16.23 (ܺത=18.07,SD.= 2.73)ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูของนักเรียน ระหวางนักเรียนกลุมที่เรียน
ดวยรูปแบบหองเรียนกลับดาน กับกลุมปกติ
กลุม
N
S.D.
t
ܺത
ทดลอง
30
60.03
4.52
2.06*
ควบคุม
30
57.73
4.13
* p<.05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ การสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีสามารถใน
การสืบเสาะหาความรูสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 60.03
คะแนน (ܺത=60.03, SD.= 4.52) และ 9.15 (ܺത=57.73,SD.= 4.13) ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
จากการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานและกลุมปกติ พบวาคะแนนหลังเรียนระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยจากการทดสอบ
สถิติ t พบวาคาเฉลี่ยระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 ทั้งนี้เพราะการ
จัดการเรียนรูโ ดยใชรูปแบบหองเรียนกลั บดา นนั้ นแต ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูมีความต อเนื่องและ
เชื่อมโยงกัน นักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองผานรูปแบบวิธีที่ตนเองสนใจ และฝกตอบคําถาม โดยอาศัย
ทักษะการเรียนรูที่มี ใชความรูเดิมผนวกกับความรูใหมเขาไป โดยผานการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียน
กลับดานนั้นไดประยุกตใชในชั่วโมงเรียน กลาวคือ นําการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ( Flipped
Classroom) มาประยุกตใชจัดการเรียนรูทั้งหมดของวิชาฟสิกส เรื่องไฟฟาสถิต โดยครูตั้งคําถามใหผูเรียนฝก
การคนหาขอมูล โดยผานการวางแผนการคน หาสิ่ งที่ ตองการ สง ผลใหนักเรีย นจะตองสืบ เสาะหาความรูที่
ตองการผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยการใชเทคโนโลยี โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ใหคํา แนะนํ า สง ผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มี ประสิท ธิภาพ และตอบสนองความต องการของ
นักเรียนที่มีตองการคนหาคําตอบ แมกระทั่งเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ สามารถนําไปใชในการเรียนรูรายวิชา
อื่นๆ ตลอดจนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผานการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิชาภา
บุรีกาญจน (2557) ที่มีงานวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาโดยใชแนวคิดแบบหองเรียนกลับดานมีผล
ตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีผลการวิจัยคือ 1)คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของธนภรณ กาญจนพันธ (2559) ที่ไดศึกษาเรื่องผลการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับทางที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกํากับตนเอง และความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธเฉลี่ยอยู ในระดับกลาง 2) นักเรียนที่
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ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง มีการกํากับตนเอง หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธเฉลี่ยอยูในระดับกลาง 3) นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูทุกดานอยูในระดับมาก
จากผลการวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การถามตอบ
เกี่ยวกับวิดีทัศนที่นักเรียนดู ชวยเหลือนักเรียนทํางาน/กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได
2. ความสามารถในสืบเสาะหาความรู
จากการเปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในสืบเสาะหาความรูระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับกลุมปกติ พบวาคะแนนความสามารถในสืบเสาะหาความรูระหวาง
นักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คะแนนความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางนักเรียน
กลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวากลุมปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานนั้นจะมุงเนนใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของสิ่งที่ตองการดวยตนเองผานรูปแบบหรือวิธีการที่ตนเองถนัดหรือสนใจจะศึกษาหาคําตอบที่ตองการ เชน
ผานวิดีทัศน เว็บไซต หนังสือ เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้ นรวมทั้งมีแนวในการ
คนหาสิ่งที่ตองการไดจึงทําใหนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีความสามารถ
ในการสืบเสาะหาความรูในระดับที่สูงกวากลุมปกติ
จากผลการวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การถามตอบ
เกี่ยวกับวิดีทัศนที่นักเรียนดู ชวยเหลือนักเรียนทํางาน/กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน มีจุดเนนสําคัญ ที่สงผลตอความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ดังนี้
ขั้นการศึกษานอกหองเรียนผ านสื่ อที่ต นเองสนใจและสามารถเรียนรูได อยา งเขาใจ กลา วคือ การ
สืบเสาะหาความรูในเรื่องตางๆ นั้น สิ่งที่ตองมีคือปญหาในการสืบคนขอมูล การวางแผนในการสืบคนขอมูล การ
ดําเนินการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสืบคน และการสรุปผลจากการสืบคนขอมูลและการจด
บันทึก สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540) ที่วาการแสวงหาความรู โดยพิจารณาจากรูปแบบ
การสอนที่เอื้อตอการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู ซึ่งสามารถสรุปไดวา ทักษะสําคัญที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
เพื่อการแสวงหาความรู แบงออกไดเปน 5 ดานใหญ ๆ คือ ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา ทักษะการ
คาดคะเนผล ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ . ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา และทักษะการ
สรุปผลการคนควา และสอดคลองกับงานวิจัยของ Cuevas, et al. (2548, อางถึงใน ศิริพรรณ นาคจุย, 2558)
ไดศึกษาการพัฒนาการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน
โดยศึกษาทักษะในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย ทักษะการตั้งคําถาม การวางแผน การ
ดํ า เนิ น การ การสรุป ผลและการรายงานผล กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการศึ กษาเป น นั กเรีย นในเขตชนบททาง
ตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ความสามารถในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ดานทักษะการตั้งคําถาม
มีความสามารถในระดับต่ํา ทักษะการวางแผนมีความสามารถในระดับสูงทักษะการทดลองมี ความสามารถใน
ระดับปานกลาง ทักษะการสรุป และทักษะการรายงานผลมีความสามารถในระดับสูง และการประยุกตใชมี
ความสามารถในระดับสูง และหลังการทดลองยังพบอีกวาในกลุมของนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกันเมื่อไดรับ
การสอน นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานนั้นครูควรเตรียมความพรอมของนักเรียนในสวน
ของเรื่องที่จะสอนกับระยะเวลาในการเรียนรู ตลอดจนความพรอมในดานอินเทอรเน็ตหรือแหลงขอมูลในการ
สืบคนของนักเรียน เพราะนักเรียนแตละคนมีความพรอมไมเทากัน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานไปใช ผูสอนควรนํารูปแบบและกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เพราะบางเนื้อหาจะใชเวลามากเกินไป สงผลใหไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
3. ครูควรศึกษาขอดี ขอเสียของแหลงขอมูลแตละแบบเปนอยางดี มีการเตรียมพรอมในการแนะนํา
แหลงขอมูลที่ถูกตอง หลากหลายแกนักเรียน เพื่อจะเปนตัวเลือกในการการเรียนรูหรือสืบคนของนักเรียน
4. ผูบ ริหารควรสนับ สนุ นในด านอุป กรณการทดลองทางวิท ยาศาสตรใหเพีย งพอต อการเรียนรู
ตลอดจนคอมพิวเตอรสวนกลางและอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลใหครอบคลุมและเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน
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ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
THE
SATISFACTION
OF
THEACHERS
TOWARDS
PERSONNEL
ADMINISTRATION IN SCHOOL GROUP KHOPATTANA UNDER THE OFFICE
NAKHONPHANOM PRIMARY SCHOOL EDUCATION SERVICE AREA 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สุกัญญา มหาวงศ
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึ กษาในกลุ ม โรงเรีย นคอ พั ฒ นา สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2 และ
2) เปรียบ เทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนคอ
พั ฒ นา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต2 โดยจํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณในการทํางาน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 จํ า นวน 102 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางมีคาอํานาจจําแนก .30 - .97 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( V )
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(μ=4.10) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบว าดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (μ=4.80) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร (μ=3.90) ดานการจัด
บุค ลากรเขาปฏิบั ติง าน(μ=3.89) และน อยที่ สุ ด คื อ ดา นการรักษาระเบีย บวิ นัยของบุ คลากร (μ=3.82)
ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบความพึ งพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผู บริหารสถานศึกษา ในกลุ ม
โรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบวา 2.1) ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหรายดาน
พบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความแตกตางกัน โดยครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมีระดับความ
พึงพอใจมากกวากวาครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 2.2) ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมครูมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก(μ=4.10) โดยครูที่
มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานน อยมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากกว า ครูที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานมาก ครูที่ มี
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ปและมากกวา 10 ป มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานบุคคล
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of teachers
towards personnel Administration in school Group Khopattana under the Office
Nakhonphanom Primary Education Service Area 2; and 2) to compare the levels
satisfaction of teachers towards personnel Administration in school Group Khopattana
under the Office Nakhonphanom Primary Education Service Area 2,as classified by the
teachers’educational and work experience. population in this research was 102 teachers
from school Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary Education
Service Area 2. The employed data collecting instrument was questionnaire, developed
by the researcher, with discrimination .30 - .97, with reliability coefficient of .81.
Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, mean(μ), and
standard deviation( V ).
Research findings revealed that 1) the satisfaction of teachers towards personnel
Administration in school Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary
Education Service Area 2 was at the high level (μ=4.10); by on side with the satisfaction
highest the evaluation of performance (μ=4.80) minor the development and maintenance
personnel (μ=3.90) staffing to work (μ=3.89) and lessest was side discipline and discipline,
respectively (=3.82). and 2) comparison results of the teachers’ levels of the satisfaction of
teachers towards personnel Administration in school Group Khopattana under the Office
Nakhonphanom Primary Education Service Area 2 revealed that 2.1) teachers with
different educational qualifications did not differ significantly in their overall levels of
satisfaction; however, they were significantly different in their levels of satisfaction with
the aspect of assignment of evaluation of performance, and teachers with the bachelor’s
degree having significantly higher level of satisfaction than that of teachers with the higher
than bachelor’s degree at the .05 level; and 2.2) Teachers with experience of working with
different levels of the satisfaction of teachers towards personnel Administration in school
Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary Education Service Area 2
teachers in the overall level of satisfaction was high (μ=4.10). By experienced teachers
work with less satisfaction than teachers with more experience. Teachers with in
experience of minimum 5 years and over 10 years of satisfaction towards personnel
administration was significantly different statistically at .05 level.
Keywords : Satisfaction, Personnel administration

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทําใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และเขาใจสภาพความเปนจริงของสังคม หัวใจของการปฏิบัติตามแนวการปฏิรูปการศึกษา คือ
คนที่เปนครู คณาจารย คนที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และคนที่ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนดานนโยบายวิชาการ
การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งเปนกลไกหลักที่จะผลักดันใหงานสําเร็จลุลวง หากเกิด
ปญหาดานบุคลากรยอมทําใหการทํางานไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้น ผูบริหารจึงใหความสนใจ
และสนับสนุนใหกาบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการบริหารงานบุคคล คนที่เปน
ผูบริหารสถานศึกษายอมมีความสําคัญและมีบทบาท ในการขับเคลื่อนองคการใหไปสูเปาหมายตามนโยบายและ
เปาหมายที่วางไว ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน อาจกลาวไดวาการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการดานบุคลากร
นั้น คือภารกิจที่ยากและสําคัญมาก ซึ่งไมวาจะเปนการบริหารงานในองคกรประเภทใดก็ตาม ถาการบริหาร
บุคคลนั้นในองคกรขาดประสิทธิภาพ องคกรนั้น ๆ ก็ยอมจะเจริญไดยาก ความเจริญกาวหนาในแตละองคกร
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ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละดาน ถาบุคลากรเหลานั้นขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนที่เหมาะสม ไดรับมอบหมายงานไมตรงตามความสามารถและความถนัดของ
ตน หรือหยอนสมรรถภาพในหนาที่ ที่ตนรับผิดชอบ งานนั้นก็บกพรองและยากที่จะบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดใน
การปฏิบัติงานขององคกร ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคลใหไดผลดีที่สุดและ
ไดรับความสําเร็จ ซึ่งการจัดการกับบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนี้ เปนปจจัย
สําคัญมากที่สุดในการพัฒนาองคกรและการนําพาองคกรไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย (อรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 1)
การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุบุคคลซึ่งเปนคนดี มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองคการ ซึ่งองคกร
จําเปน ตองธํา รงรักษา พัฒนาบุ คลากรใหมีความรู ความสามารถ รวมทั้ งบุ คลากรจะตองมีค วามสุขในการ
ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถทําภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามความมุงหมายงาน
บริ ห ารบุ คคลจึ ง เป น งานสํ า คั ญที่ สุ ด งานหนึ่ งของผู บ ริ หารสถานศึ กษาอั น จะทํ า ให ส ถาน ศึ กษานั้ นประสบ
ความสําเร็จ และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะเปนกําลังสําคัญที่จะสงผลตอการบริหารงานดานอื่น ๆ
ใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพตอไปอีกดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึ กษาตางๆ ครู อาจารย คือ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุด ครู คือผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ผูเรียน ครู คือแมพิมพอันเปนหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งความพึง
พอใจ ยังสะทอนถึงการรับรูและประสบการณของแตละบุคคล ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ก็
จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและบริบทตางๆในสถานศึกษานั้นดวย (อรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 1)
ในฐานะเปนครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา เวลาที่เขารวมรับฟงชี้แจงการประชุมหรือการเขารวม
อบรมสัมมนาภายในกลุมโรงเรียนจะทําใหทราบวามีครูผูสอนในแตละสถานศึกษามีอัตราการเปลี่ยนแปลง
โยกยายเขาออกบอยและปญหาสําคัญดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตละแหงคือ การขาดแคลนครูใน
บางกลุมสาระ ครูผูสอนในบางกลุมสาระสอนไมตรงกับวิชาเอกที่จบการศึกษา มีสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่กัน
ทํางานกันบอย การประสานงานขอความรวมมือในแตละฝายเปนไปไดยาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคณะการ
ทํ า งานทํ า ให ขาดการต อเนื่ อ งในกระบวนการทํ า งานในกลุ มโรงเรีย นและส ง ผลกระทบต อ คุณภาพการจั ด
การศึกษาในสถานศึกษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเนนการศึกษาดานความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนพื้นฐานในการแกปญหา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนางานตอไป
ในสวนของการศึกษาดานความพึงพอใจนั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีของ
บุคคลที่มีตองานและองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน บุคคลจะเกิดความรูสึกนี้ไดจะเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองทางรางกาย และจิตใจที่จะตั้งใจและเต็มใจที่จะทําใหงานขององคการบรรลุวัตถุประสงค
ดังนั้นจึงสรุปการใหความหมายของความพึงพอใจไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกยอมรับ ยินดี หรือพอใจ
หรือการมีเจตคติที่ดีของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการ โดยถาบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการจากองคการ
จะทําใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความสุขในการทํางาน และสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีตอองคการการสรางความพึงพอใจของครูตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นๆ จึงเปนหนาที่
สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวาจะบริ หารงานบุคคลอยางไร ใหครูผูสอนเกิดความพึงพอใจดานบวกในการ
ปฏิบัติงาน มีความรักองคกร อันจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาเหลานั้นได ดังนั้นผูวิจัยใน
ฐานะเปนครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยดานความพึงพอใจของครูตอ การ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อจะนํามาซึ่ง
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ผลวิจัยที่เปรียบเสมือนภาพสะทอน ทั้งดานบวก และดานลบของการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา การบริหารงานบุคคลในปจจุบันมีประสิทธิภ าพและประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอ
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารรสถานศึกษา
ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดานการบริหารงาน
บุคคล จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน (ที่มา : สถาบัน พัฒนาผูบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19 อางถึงในอรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 16)
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกวาปริญญาตรี
2. ประสบการณในการทํางาน
2.1 ต่ํากวา 5 ป
2.2 5-10 ป

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบตั ิงาน
2. ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
3. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร
4. ดานการประเมินผลและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

วิธีการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งกําหนดขอบขายของการ
บริหารงานบุคคลไว 4 ดาน คือ ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒ นาและธํารงรักษาบุคลากร ดาน
การรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขอบเขตดานตัวแปร
ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก 1. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา จํ า แนกเป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า ปริ ญ ญาตรี
2. ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป
ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 7 โรงเรียน รวม 102 คน
ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในปการศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมื อที่ใช ในการศึก ษาคน คว าครั้ง นี้ เป นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึ ง พอใจของครูตอการ
บริหารงานบุ ค คลของผู บ ริหารสถานศึ กษาในกลุ ม โรงเรี ย นค อพั ฒ นา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน แบบเลือกตอบ
(Check-list) เพื่อทราบถึงตัวแปรอิสระที่กําหนดไวในการศึกษา คือ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน จํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริห ารสถานศึกษาใน
กลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 40 ขอ แยก
เปนรายดาน ดังนี้
1. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ
2. ดานการพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากร จํานวน 12 ขอ
3. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร จํานวน 10 ขอ
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จํานวน 8 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คาน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน โดยครอบคลุมขอบขาย
เนื้อหาที่ศึกษา
4. ผูวิจัยนํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสาระนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปตรวจหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทาน ดังนี้
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5.1 นายพิทยา เยียวรัมย
วุฒิการศึกษา กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานอี
อูด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
5.2 นางขวัญใจ แกวลา
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรัชยภาคต ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
เหลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
5.3 นางสาวอิสระ ชอนบุรี
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูโรงเรียนชุมชนนา
พระชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ใหคะแนนดังนี้
+1 เมื่อพิจารณาตรวจสอบแลวแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงค
0 เมื่อพิจารณาตรวจสอบแลวไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงค
-1 เมื่อพิจารณาตรวจสอบแลวแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงจุดประสงค
นําคะแนนของคณะกรรมการทั้ง 3 คนรวมกันในแตละขอ แลวหารดวย 3 คัดเลือกขอคําถามที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ซึ่งอยูระหวาง 0.67-1.00
6. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามที่เชี่ยวชาญเสนอแนะ และจัดพิมพเพื่อนําไปทดลองใชจํานวน 30
ชุด และนําเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try-out) กับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
เปนครูที่สอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
7. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try-out) นํามาหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเทากับ
.30-.97 โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total
Correlation) และหาความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามเท ากับ .81 โดยหาค า สั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 102 ชุด เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนออกหนั งสือเพื่อขอความอนุเคราะหใน
การตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา ตําบลบานคอ อําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อขอความ
รวมมือใหครูตอบแบบสอบถาม
2. การสงแบบสอบถามประชากรที่ทําการวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง
3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว
3 วัน โดยการนัดไปรับแบบสอบถาม
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามกลับคืนมาแลวตรวจสอบเปนฉบับที่สมบูรณจํานวน 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 เพื่อทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติ และแปลผล
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
หลังจากผูวิจัยไดแบบสอบถามคืนมา ไดใชการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา ตําบลบานคอ
อํ า เภอโพนสวรรค จั ง หวั ด นครพนม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนมเขต 2
ประกอบดวย วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน โดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของครูตอการบริหารงานบุค คลของ ผู บ ริหาร
สถานศึกษา ในกลุ ม โรงเรีย นค อพั ฒนา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ดานซึ่งไดกําหนดการแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาตามคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวบงชีโ้ ดยใช
เกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 24 อางถึงใน อรวีร นาคสุวรรณ (2556 : 56)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.50 หรือต่ํากวา หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (μ)
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( V )

สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความพึง
พอใจในรายดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด
รองลงมาคือ ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการจัดบุคลากรเข าปฏิบัติงาน ดานการรักษาระเบียบ
วินัยของบุคลากร ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมี ความพึงพอใจตอการบริหารงานบุ คคลของผูบริหารสถานศึกษา
มากกวาครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ในภาพรวมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
ผลการวิเคราะหรายดานพบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของเพ็ญศรี คลองโปงเกตุ (2553 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนคว า
พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงงานและระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยรวมและรายดาน 6 ดานคือดานการวางแผนกําลังคน ดานการสรรหาบุคคลเขาทํางาน ดานการคัดเลือก
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ดานการบรรจุแตงตั้ง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
ตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิ จัยของพรณ
รัตน ดลธนเจริญวัฒน (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุมที่ 5 อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารทั่วไปและพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นตอบทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษากลุมที่ 5 อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ แสน
พลมาตร (2558 : บทคัดย อ) ไดทํ าการวิ จั ยเรื่อง ความพึ งพอใจของครูที่ มีตอการบริหารจัดการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน และครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญในกลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารงานบุคคล มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05
2. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามประสบการณการในการทํ างานใน
ภาพรวมครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เมื่อผลการวิเคราะหรายดานพบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมาก
ที่สุด ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ปแตกต างกันกับครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยมีระดับความพึงพอใจมากกวาครูที่มี
ประสบการณทํางานมาก สอดคลองกับวิจัยของกนกพร สุทธิประภา (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอกระทุมแบน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 1.ครูที่มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอกระทุมแบน 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จารณาเปน รายด าน พบว า ด านบริหารงานบุ ค คลมี ความพึ ง พอใจอยู ในระดั บ มาก และครูที่ มี
ประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอกระทุม
แบน สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาครโดยภาพรวม มีความแตกตางกัน สอดคล องกับ
งานวิ จั ยของวราพร พัน ธโ ภคา (2557 : บทคั ด ย อ) ไดศึ กษาความพึ งพอใจที่มี ตอการบริหารงานบุค คลใน
สถานศึ กษาของขาราชการครู สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 2 พบวา 1.
ขา ราชการครูมีค วามพึง พอใจต อการบริหารงานบุ ค คลในสถานศึ กษา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ขาราชการครูที่มีประสบการณการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลในดานวินัยและ
การรักษาวินัย มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท
คงภักดี (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาชลบุ รี เขต 2 ผลการศึกษาปรากฏว า 1. ความคิดเห็น ที่ มีต อการบริหารงานบุ คคลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
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รายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับวิจัยของสุนทร เพ็ชรพราว (2551 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานผูบริหารโรงเรีย น สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก ซึ่งเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณ และความพึง
พอใจของครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวาครูที่มีประสบการณทํางานนอย ตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยมี
ความพึงพอใจมากกวาครูที่มีประสบการณทํางานมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทั้ง 4 ดานคือ ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ในแตละดานดังนี้
1. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรจากการศึกษาพบวาเปนดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจนอยที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาควรตั้งกฎ ระเบียบตางๆ รวมถึง การตัดสินทางวินัย ที่คํานึงถึงหลักความ
เสมอภาคใหมากที่สุด และควรปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกลูกนอง
2. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา สถานศึกษามักประสบปญหาขาดแคลนครูที่
จบการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนซึ่งหากผูบริหารไมสามารถดําเนินการรับครูใหตรงกับเอก หรือสาขาของวิชาที่
สอน ควรมีการจางครูพิเศษสอน
3. ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ผูบริหารควรเนนการพัฒนาครูใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในด า นทั กษะการจัด การเรียนการสอนรวมทั้ง ความรูท างวิ ช าการและหลั กสู ต ร เพื่ อใหค รูมี ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานอยางมีคุณภาพ
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุ คลากรจากการศึกษา พบวาเปนดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด อันเนื่องมาจากผูบริหารมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน ไมเลือกปฏิบัติ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจของครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาดานอื่น เชน
การบริ หารงานด า นวิ ช าการในสถานศึก ษา ด า นการบริห ารงานทั่ ว ไปในสถานศึ ก ษา และด า นการบริห า
งบประมาณในสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนอื่น ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่สถานศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



เอกสารอางอิง
กนกพร สุทธิประภา. (2557). ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
กระทุมแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. งานนิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรณิ ก าร แสนพลมาตร . (2560). ความพึง พอใจของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
พรณรัตน ดลธนเจริญวัฒน. (2558). บทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุม เครือขาย
สง เสริมประสิ ทธิ ภ าพการจัด การศึกษากลุ มที่ 5 อําเภอคลองหลวง สัง กั ดสํ า นัก งาน เขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
พิชิต สุดโต. (2555). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17.
วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
เพ็ ญ ศรี คลองโป ง เกตุ . (2553). การศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า. การศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระ รป.ม. สาขาวิ ช า นโยบายสาธารณะ. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยสารคาม.
วราพร พันธโภคา. (2557). ความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของขาราชการครูสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 4. วิ ท ยานิ พ นธ ค.ม. (การบริ ห าร
การศึกษา). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วรนารถ แสงมณี. (2553). การบริหารงานบุคคล. พิมพครั้งที่ ๒. สํานักพิมพ ม.ป.พ.
สนิท คงภักดี. (2549). การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.
สุนทร เพ็ชรพราว. (2551). ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อรวีร นาคสุวรรณ. (2556). ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3. การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. แขนงวิชาบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
THE QUALITY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL
ADMINISTRATORS IN NAKHONPANOM PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สุจิตรา พันธะมา
สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท

บทคัดยอ
จากการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียน ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใน
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน
17 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
ตามวัฏจักรคุณภาพของเดมิ่ง
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได นํามาวิ เคราะหโดยใชคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย (Ɋ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ɐ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพตามวัฏจักรคุณภาพ ของเดมิ่ง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
2. แนวทางพัฒนาจากขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม คือ ในเรื่องของงานบริหารโดยฝายบริหารตองมีความเขมแข็งในเรื่องการบริหารงานวิชาการใหมาก
มีการนิเทศติดตามผลอยางเปนระบบ ใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการดวยพรอมทั้งยังลดภาระงานอื่น
นอกจากงานสอนใหนอยลงดวย
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ , ผูบริหารโรงเรียน
ABSTRACT
The purpose of this study : 1) to determine the condition of academic
administration in the schools of Nathom district in Nakhonpanom province. 2) To require
the suggestions of academic administration of the schools of Nathom district in
Nakhonpanom province. The populations of this study were 17 schools of Nathom
district in Nakhonpanom province. The research instruments were questionnaires with
reliability 0.92 the and the questionnaires concerning the academic administration and
the quality cycle of Deming. The data was analyzed by frequencies, percentage, means,
standard deviation and the content analysis.
The finding revealed as follower:
1. The overall academic administration according to Deming’s cycle (PDCA)
was rated at the highest level.
2. The suggestions of academic administration in the school of Nathom district in
Nakhonpanom Province were the administrators should be the leader of the academic by
using the system of supervision, let the teachers participate in school-planning academic
and reduce the teachers’ tasks to improve their teaching techniques.
Keywords: Academic Administration, School Administrators
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บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือวาเปนเรื่องของทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ ตอง
ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคน และคุณภาพของคน โดยเห็นวา คนเปนทั้งเหตุ ปจจัยและผลลัพธที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึง
เนนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ไดอยางเหมาะสม
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน
ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง"
ดวยเหตุที่การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความ
เจริญงอกงามของบุคคล ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และความสามารถที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ สวน
สําคัญของการศึกษาคือการเตรียมคนเพื่อสรางสังคม การศึกษาจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนในการ
พัฒนาคนแบบยั่งยืน มีทักษะพื้นฐานที่จําเปน มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม
มีความพรอมที่จะประกอบอาชีพได การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ทั้งทางปญญา จิตใจ รางกายและสังคม
การศึกษาจึ ง เป น ความสํ า คั ญ ของชี วิ ต อี กประการหนึ่ ง นอกเหนื อจากความจํ า เป น ด า นที่ อยู อ าศั ย อาหาร
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเปนปจจัยที่ 5 ของชีวิต เปนปจจัยที่ชวยแกปญหาทุกๆ ดานของชีวิต
และเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิต
ดังนั้น การจัดการศึกษาทุกระดับ จึงเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนานักเรียนใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคนเพื่อใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม และสามารถ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวบงชี้สําคัญยิ่ง ที่จะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่ง รุง แกวแดง (2543 : 278) กลาววา ประสิทธิภาพของโรงเรียน
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และผูบริหารจะบริหารโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของรัฐและ
ของสังคมใหบรรลุผลสําเร็จนั้น ผูบริหารตองบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อยางสูงสุดแก
ผูเรียน เพราะเหตุวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญยิ่ง เปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการ
วิจัย วา
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่
ประสบการณในการทํ างาน และสังกัดโรงเรียนตางกันจะมีคุณ ภาพการบริหารงานวิ ชาการอย างมีคุณภาพ
(PDCA) แตกตางกัน

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนา
ทม จั ง หวั ด นครพนม โดยใช การบริหารงานวิ ช าการอย า งมี คุ ณ ภาพ (PDCA) 4 ด า นเขา มาช ว ย ได แ ก
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผล ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 3) ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. เพศ
การบริหารงานวิชาการอยางมีคณ
ุ ภาพ
1.1 ชาย 1.2 หญิง
(PCDA)
2. อายุ
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ
2.1 ไมเกิน 25 ป
2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
2.2 26 – 35 ป
การสอน
2.3 36 – 45 ป
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน
2.4 46 ปขึ้นไป
การสอน
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. การวัดผลและประเมินผล
3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกวาปริญญาตรี
4. ตําแหนงหนาที่
4.1 ผูบริหารโรงเรียน
4.2 รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่
ทํางานในฝายวิชาการ
4.3 ครูผูสอน
5. ประสบการณในการทํางาน
5.1 ไมเกิน 10 ป
5.2 11 – 20 ป
5.3 มากวา 20 ป
6. สังกัดโรงเรียน
6.1 ประถมศึกษา
6.2 มัธยมศึกษา

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนมนอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนมเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหาร
โรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ 2 คน ครูผูสอน 3 คน การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการ
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ 2 คน ครูผูสอน 3 คน รวมทั้งสิ้น
102 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ (questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ถามรายละเอียด
เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และสังกัดโรงเรียนที่ทานทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ซึ่งประกอบดวยงานวิชาการรวม 4 ดาน ของรองศาสตราจารย ดร.ปรียาพร วงศอนุตรโรจน โดยในแต
ละดานใชการบริหารวัฏจักรคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ
การวางแผน (P)
- การวางแผนงานวิชาการขอที่ 1, 2, 8
- การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 1, 6, 10
- การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 1, 6, 11
- การวัดและประเมินผลขอที่ 1, 6, 10
การปฏิบัติ (D)
- การวางแผนงานวิชาการขอที่ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13
- การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 2, 3, 7, 11, 13
- การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 2, 3, 7, 8, 12, 13
- การวัดและประเมินผลขอที่ 2, 3, 7, 11, 12, 13
การตรวจสอบ (C)
- การวางแผนงานวิชาการขอที่ 6, 14
- การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 4, 8, 14
- การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 4, 9, 14
- การวัดและประเมินผลขอที่ 4, 8, 14
การปรับปรุงแกไข (A)
- การวางแผนงานวิชาการขอที่ 7, 15
- การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 5, 9, 15
- การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 5, 10, 15
- การวัดและประเมินผลขอที่ 5, 9, 15
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โดยแบบสอบถามดังกลาวนี้ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ไลเคอรท
(Likert’s rating scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถามประมาณคาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในอําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับนอย ใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับมาก
ใหมีคา เทากับ 4 คะแนน
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ขั้นตอนในการใชสรางเครื่องมือในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบและลักษณะของแบบสอบถามที่จะใชในงานวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารตํารา
และแบบสอบถามที่ไดมีการนํามาใชในงานวิจัย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากตําราเอกสารตางๆ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล พิจารณา เพื่อกําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากการอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
ขั้นที่ 3 สรางแบบสอบถามจากขอบเขตที่กําหนด นําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity)
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร
รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ ครูผูสอน โรงเรียนในอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
รวม 3 โรงเรียน จํานวน 30 คน
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา คํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 0.92
ขั้นที่ 6 สงแบบสอบถามไปยังผูบริหาร รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการครูผูสอน
โรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวม 17 โรงเรียน จํานวน 102 คน
ขั้นที่ 7 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาจัดระบบขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป spss
1. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการหาคาความถี่ คารอยละ (%)
2. วิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ โดยใชวงจรคุณภาพของโรงเรียนในอําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม ใชคาเฉลี่ย (Ɋ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ɐ)
3. วิเคราะหสภาพปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยตองทําหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอใหทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหแจงไปยังผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
2. ผู วิจั ย ดํา เนิน การสง แบบสอบถาม และนั ด หมายเพื่ อเก็บ รวบรวมแบบสอบถามดว ยตนเองทุ ก
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูบริหารรอง
ผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ ครูผูสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยแยกการวิเคราะห
ขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณคาสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ (frequencies) และ
รอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ใชคาเฉลี่ย
(Ɋ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ɐ) จากนั้น นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย อธิบาย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) โดยถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม อยูในชวงใด
แสดงวาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอยูในระดับนั้นๆ เกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)
(1977 : 1745) มีดังนี้
ค า เฉลี่ ย 1.00-1.49 แสดงว า คุณภาพการบริหารงานวิ ช าการของโรงเรีย นอยู ใ นระดั บ น อยที่ สุ ด
ค า เฉลี่ ย 1.50-2.49 แสดงว า คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นอยู ใ นระดั บ น อ ย
คา เฉลี่ ย 2.50-3.49 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิ ช าการของโรงเรียนอยูในระดั บปานกลาง
ค า เฉลี่ ย 3.50-4.49 แสดงว า คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นอยู ใ นระดั บ มาก
ค า เฉลี่ ย 4.50-5.00 แสดงว า คุ ณภาพการบริหารงานวิ ช าการของโรงเรีย นอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
3. การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.80 มี
อายุ 26 – 35 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.00 อายุไมเกิน 25 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.80 ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยูที่ ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.50 ต่ํากวาปริญญาตรี นอยที่สุด คิดเปนรอยละ
0.00 ตําแหนงหนาที่ครูผูสอน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 ตําแหนงผูบริหารนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.70
ประสบการณในการทํางาน 11 -20 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.20 มากกวา 20 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ
24.50 และครูที่สังกัดโรงเรียนประถมศึกษามีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.20
2. โดยภาพรวมระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใชวัฏจักรคุณภาพ (Deming’s cycle) ของ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก
การติดตามประเมินผล (Ɋ = 4.82, ɐ = 0.45) การปรับปรุงพัฒนา (Ɋ = 4.82, ɐ = 0.45) การวางแผน
(Ɋ = 4.82, ɐ = 0.45) และการปฏิบัติ (Ɋ = 4.82, ɐ = 0.45) ตามลําดับและเมื่อพิจารณารายดานมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ขั้นการวางแผน พบวาการวางแผนงานวิชาการทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การวางแผนงานวิชาการ (Ɋ = 4.78, ɐ = 0.47) การวางแผนการจัดดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.74, ɐ = 0.52) การวางแผนการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(Ɋ = 4.74, ɐ = 0.52) และการวางแผนการวัดและประเมินผล (Ɋ = 4.74, ɐ = 0.52)
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2.2 ขั้นการปฏิบัติ พบวาดานการปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการ (Ɋ = 4.74, ɐ = 0.50) การ
ปฏิบัติการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.73, ɐ = 0.52) การปฏิบัติการวัดและประเมินผล
(Ɋ = 4.73, ɐ = 0.52) และการปฏิบัติการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.72, ɐ = 0.53)
2.3 ขั้นการติดตามประเมินผล พบวาดานการติดตามประเมินผลงานวิชาการมีคุณภาพอยูใน
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยเรีย งค า เฉลี่ ย จากมากไปน อ ย ได แ ก การติ ด ตามประเมิ น ผลการวางแผนงานวิ ช าการ
(Ɋ = 4.86, ɐ = 0.37) การติดตามประเมินผลการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.81, ɐ = 0.43)
การติดตามประเมินผลการวัดและประเมินผล (Ɋ = 4.81, ɐ = 0.54) และการติดตามประเมินผลการจัดบริหาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.78, ɐ = 0.45)
2.4 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา พบวาดานการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการมีคุณภาพอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การปรับปรุงพัฒนาการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน (Ɋ = 4.77, ɐ = 0.48) การปรับปรุงพัฒนาการวัดและประเมินผล (Ɋ = 4.77, ɐ = 0.48) การปรับปรุง
พัฒนาการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Ɋ = 4.76, ɐ = 0.47) และการปรับปรุงพัฒนาการวางแผน
งานวิชาการ (Ɋ = 4.73, ɐ = 0.51)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุ ณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม มีประเด็นตางๆ ที่จะอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งสี่ดาน คือ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ดานการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล
จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยูในระดับมากที่สุด จากเนื่องมาจากงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับ พิชัย เสงี่ยมจิตต (2542 : 9-55) ได
กลาวไววาการบริหารงานวิชาการคือ การใชศาสตรและศิลปที่จะนําทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางดานวิชาการ และถือวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ
โรงเรียน ตามมิลเลอร (1965 : 168) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวางานวิชาการเปนหัวใจของ
โรงเรียนและที่สําคัญที่สุดคือการจัดทําแผนการสอน และปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผลและ
งานทะเบียนนักเรียน โดยแยกตามหัวขอ ดังนี้
การวางแผนงานวิชาการ (P) มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจากการวางแผนเปนงานสําคัญ
อัน ดั บ แรกที่ จ ะต องปฏิบั ติ ซึ่ ง การวางแผนที่ ดี ถื อ ว า มี แ นวการนํ า ทางที่ ดี ไ ปด ว ยซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารประสบ
ความสําเร็จได ดังนั้นการปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จจะตองมีการวางแผนที่ถูกตองตามขั้นตอน ดังที่
แมสซี และดักลาส (1981 : 220-222) ไดกําหนดไว 5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดเปาหมาย 2) การคนหาโอกาส
และการพิจารณาถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น 3) การแปลโอกาสใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ 4) การเลือกแนวทางที่ดี
ที่สุดและการกําหนดจุดมุงหมาย 5) การตรวจสอบแบบการทบทวน
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การจั ด ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน (D) พบว า มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด อาจ
เนื่องมาจากความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอนาทม เพราะเนื่องจาก
ในวงการศึกษาไทยมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ วิธีการสอนที่หลากหลายโดย พิชัย เสงี่ยมจิตต (2542 : 9-55) กลาววา การใชศาสตรและศิลปที่จะนํา
ทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน(C) พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากความ
ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอนาทม เพราะเนื่องจากในวงการศึกษาไทย
มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุ ษยที่มีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเป นประมุข มีความรูและทั กษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่ จําเปนต อ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ จากเหตุจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสภาพการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
ในดานการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน (A) พบวา ระดับคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
ผลเนื่องมาจากสถานศึกษาใหความสําคัญการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนมาก ประกอบกับการ
เคลื่อนไหวทางหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียนได มีการ
ปรับรูปแบบประเมินผลรวมทั้งเอกสารงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระบบการรายงานผลการเรียนกลางขึ้นสําหรับใชในการเปรียบเทียบผล
การเรียนของนักเรียน เพื่อการจัดสรรโอกาสในการศึกษาตอ สอดคลองกับ มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนรายระบบผลการเรียน 8 ระดับ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการวางแผน (P) ในการวางแผนการทํางานในสถานศึกษาทุกแหงควรใหบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผน เพื่อที่จะไดแนวทางการวางแผนที่หลากหลายครอบคลุมไปถึงแนวปฏิบัติ
2. ดานการปฏิบัติ (D) ในการปฏิบัติภาระงานหลักของครูควรมุงเนนไปในดานการจัดการเรียนการสอน
ควรที่จะลดภาระงานอื่นใหนอยลงเพื่อจะไดเนนไปที่การบริหารวิชาการซึ่งจะสงผลกระทบไปถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดวย
3. ดานการติดตามประเมินผล (C) ควรมีการติดตามวัดผละและประเมินผลอยางเปนระยะ กําหนดชวง
ในการวัดผลและประเมินผลใหชัดเจน
4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา (A) ควรนําสิ่งที่บกพรองที่มองเห็นจากการวัดผลและประเมินผลไป
รวมกันปรึกษาหารือเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนการบริหารงานวิชาการตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม โดยแบงตามขนาดของโรงเรียน
2. ควรทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนโดยแบงเปนเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึกหรือการวิจัยคุณภาพ เรื่อง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
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ประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
The Effectiveness of Child Development Centers under the Local Administrative
Organizations in Muang District, Chiangrai Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร และครู ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามตําแหนง
วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํา งาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหาร
และครู จํานวนทั้งหมด 57 ศูนย จํานวน 329 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
ตอประสิทธิผลการดํา เนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคามีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .964 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผูที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม และรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบคณะกรรมการบริหาร และครู ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกันยกเวนในรายดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับวุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การทํางานไมแตกตางกัน
ABSTRACT
This research aims to study the effectiveness of Chiang Rai Government affiliate
Child Development Center Organization implementation. and comparison of the
opinions from the administrators and teachers towards the effectiveness of the Child
Development Center, as by classified position, educational level and work experience.
The sample used in this study consisted of administrators and teachers 57 Centers total
329 people. The instrument used for collecting data. The instrument used for collecting
data was a rating scale questionnaire had reliability 0.964. Statistics used to analyze the
data ware percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings of the study were
as follow:
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1. The opinions of the effectiveness in implementation of the Child Development
Center from those who’s involved in Chiang Rai Government affiliated Child
Development Center Organization as a whole and each aspect were at high level. The
aspect that gained the highest mean score was academic personnel and course activities,
management of child development center, participation and support from all sectors,
building facility, environment and safety and promotion of early childhood development
network, respectively.
2. Comparison the opinions on the effectiveness of the child development center
of the administrators and teachers were not different as a whole and aspect, but the
promotion of early childhood development and as significant at .05, level

บทนํา
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนมิติใหมของการพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษาและความเปนอยูของ
ชุมชนใหดีขึ้นและนับวันจะมีความสําคัญตอชุมชนมากยิ่งขึ้น แตเดิมเด็กอยูกับครอบครัวที่มีผูใหญดูแลเพราะ
ครอบครัวไทยแตโบราณเปนครอบครัวแบบขยาย คือ มีปู ยา ตา ยาย อยูรวมกัน แตปจจุบันสังคมไทยกลายเปน
สังคมเดี่ยว มีแตพอ แม ลูก อีกทั้งแมยังออกไปประกอบอาชีพนอกบานเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ดัง นั้นพอ
แม จึงจําเปนตองนําลูกไปไวตามสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานบริบาลทารกหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น การศึกษา
ปฐมวัยจึงกลายเปนความจําเปนของชีวิตมากยิ่งขึ้นกวาเดิมในอดีต (เยาวพา เดชะคุปต และคณะ, 2550 : 47)
ประกอบกับในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้บทบาทครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก พอแมซึ่งคอยทําหนาที่ใน
การเลี้ยงดูเปลี่ยนบทบาทเปนผูใชแรงงานในการเพิ่มรายไดเพื่อการยังชีพ และเลี้ยงครอบครัวโดยผลักภาระใน
การดูแลเด็กไปใหองคกรอื่นในสังคมที่อยูทําหนาที่ในการเลี้ยงดูเด็กทดแทน องคกรเหลานั้นอาจไดแก สถานรับ
เลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยเด็กกอนวัยเรียน เปนตน
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและมาตรฐานจะมีสวนชวยสนับสนุนการสงเสริม และพัฒนา
เด็กปฐมใหมี ความสมบูรณพรอมในทุ กดาน เพราะเด็ กปฐมวัยเป นชวงสําคัญ ที่สุดของการเจริญเติบ โตและ
พัฒนาการทุก ๆ ดาน และในปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเปนทางเลือกหนึ่งที่พอแมไววางใจในการแบงเบา
ภาระการอบรมเลี้ยงดูลูก และสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาเด็ก เพื่อให
เด็กเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต (กระทรวงสาธารณสุข, 2550 : 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึง
นั บ ว า เป น สถานที่ ที่ ทํ า หน า ที่ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก แห ง ที่ ส อง รองจากพ อ แม และญาติ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จึ ง เป น
สถานศึกษาที่ใหการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กแตละคน ดังนั้นระยะเวลา
การจัดการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เหมาะสมเพื่อใหเด็กเล็กไดรับการศึกษาและพัฒนาเปนไปตามวัยแตละชวงอายุ สอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหเด็กเล็กพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป การ
พัฒนาเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพนั้น ควรพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นจําเปนตองใชกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิผล เพื่อนําไปสูโรงเรียน
คุณภาพซึ่งถือเปนกลไกใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ และเกิดความเสมอภาค
ในการให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ เ ท า เที ย มกั น ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ
สถานศึกษาตองสรางองคกรของตนเองใหเปนองคกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการความรู
พัฒนาความรู พัฒนาความคิด และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชนและบุคคลกรในหนวยงานการศึกษาจะไดเรียนรูจากกระบวนการบริหารของผูบริหาร และความรู
ความสามารถที่นักเรียนจะไดรับจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ที่บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุงโรจน, 2548 : 7) อีกทั้งประสิทธิผลของการจัด
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการศึ กษาในปจจุบันเพราะการจัดการศึกษาตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ประกอบกับประสิทธิผลเปนตัวตัดสินขั้นสุดทายวาการบริหารสถานศึกษานั้น ๆ ประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนสําคัญ
จากขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผานมา พบวาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังมีปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษา เชน ปญหา
ดานอาคารสถานที่ในการจั ดการศึกษายัง ไมมีสถานที่เปนของตนเอง ความรูความเขาใจในนโยบายการจั ด
การศึกษาของผูเกี่ยวขอ ง บุคลากรในการทํางานขาดความพรอม สื่อและวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ขาดความ
รวมมือและความสนใจของชุมชน และงบประมาณในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ (คัทลียา กันกา, 2548 : 70)
สําหรับขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กระจายตาม
ตําบลตาง ๆ ซึ่งในเขตอําเภอเมือง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 57 ศูนย โดยมุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
แมที่ผานมาไดมีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) ก็ตาม แตจากการคนควาของผูวิจัยยังไมพบวามีผูศึกษางานดานประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ดาน ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค
สว น และด า นส ง เสริมเครือขา ยการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย โดยจะนํ า ผลการศึ กษาไปใช เป น แนวทางปรับ ปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให
ไดมาตรฐานมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป

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

วิธีดําเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัย คือ คณะกรรมการบริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งหมด 635 คน จําแนกเปนคณะกรรมการบริหาร จํานวน 484 คน และ
ครูจํานวน 151 คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กจานวนทั้งหมด 57 ศูนย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการบริหาร และครูที่ปฏิบัติงาน ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งหมด 329 คน จําแนกเปน
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 219 คน และครูจํานวน 110 คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กจานวนทั้งหมด 57 ศูนย
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2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและ
ครู ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการบริหารและครู มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check-List) ไดแก ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและครู ตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับป พ.ศ. 2559 จํานวน 6 ดาน
ไดแก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิผลการดํา เนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปไดดังนี้
1. ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอประสิทธิผลการดํา เนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผูที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชีย งราย มีความคิดเห็น วาประสิทธิ ผลการดําเนิน งานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กในภาพรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดาน
วิชาการและกิจ กรรมตามหลักสูตร ดา นการบริหารจั ดการศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ ก ดานการมีส วนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร และครู ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
จั ง หวั ด เชี ย งราย มีความคิด เห็ น ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานศูน ยพัฒ นาเด็ ก เล็ ก จํ า แนกตามตั วแปร
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดํา เนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดานยกเวนดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก เขตพื้ น ที่ อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดํา เนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
2.3 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก เขตพื้ น ที่ อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการคิ ด เลขในใจกั บ ความจํ า ขณะทํ า งานของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1
Study of the relationship between mental arithmetic and working memory for
seventh grade students.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สุปรียา จุลศรี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.รามนรี นนทภา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมเปาหมายในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบความจําขณะทํางาน DBT
2) แบบทดสอบการคิดเลขในใจ 3) แบบสัมภาษณการคิดเลขในใจ เปนแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต รอยละ และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson Correlation
นําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ความสั ม พั น ธ การคิดเลขในใจกับ ความจํ า ขณะทํ า งานในระดั บ สู ง โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.860 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีวิธีการคิดเลขในใจทางการบวกทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับเพิ่มมาก
ที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลักหนวย แลวนําคามารวมกัน และนอยที่สุด คือวิธี
ทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัว และวิธีการคิดเลขในใจทางการลบทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจ
ทางการลบนักเรียนใชวิธีนับลดมาก รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย และนอย
ที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ
คําสําคัญ : ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน
Abstract
The purpose of this research were 1). to study the relationship between calculus
in mind and memory while working. Of students in Mathayomsuksa 1 and 2). to study
the mathematical methods in the minds of Mathayomsuksa one students. The research
tools were 1) Digit Span Backward Test 2) Mathematics questionnaire 3) Interview
questionnaire mind Is a semi-structured data analysis was done by using basic statistics
such as arithmetic mean, percentage, and relationship analysis using (Pearson
Correlation) descriptive analysis
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The findings were as follows: 1) The relationship between mind-numbing and
high-level memory. 2) The mathematics of Mathayomsuksa one students found that there
were 3 ways to calculate the numbers in the positive mind. Count the most second is the
ten-digit method, including the ten digit master unit total. And bring together. and
minimal How to make a set of ten by the separation and how to calculate the number in
the mind to delete all 3 ways. Second is the ten major minus ten methods. Main unit
negative unit and minimal How do you delete a ten digit number.
Key Words : The relationship between mental arithmetic and working memory.

บทนํา
การคิดเลขในใจ (Mental Arithmetic) เปนการคํานวณทางคณิตศาสตรที่เกิดภายในสมอง ใชความรู
ความเขาใจภายใน และตองเชื่อมโยงองคความรูเดิมที่เกี่ยวกับจํานวนมาใชในการหาคําตอบโดยไมทดลงใน
กระดาษ ไมใชเครื่องคํานวณใดๆชวยในการคํานวณ กระทรวงศึกษาธิการ (2559, น. 2) กลาววา การคิดเลขใน
ใจ วา เปนการคํานวณหาคําตอบโดยไมทดลงในกระดาษ ไมใชเครื่องมือทดหรือเครื่องมือคิดคํานวณชนิดใด ๆ
Sowder (1990, p. 18-20) การคิดเลขในใจเปนการคํานวณภายในสมองของแตละคน โดยไมใชปากกา
กระดาษหรือเครื่องคํานวณอื่น ๆ ชวย ยุพิน พิพิธกุล ( 2545, น. 41) กลาววา การคิดเลขในใจเปนสิ่งสําคัญ
และมีประโยชนในการเรียนรูคณิตศาสตรในยุคปจจุบัน ที่เรงรีบ และมีการแขงขันสูง ซึ่งกระบวนการคิดเลขในใจ
มีความจํ าเป น จะช วยใหนั กเรียนสามารถแกป ญหาทางคณิ ตศาสตรได ดีขึ้น สามารถแสดงวิธี คิดไดถูกตอง
รวดเร็วดังเชน กระทรวงศึกษาธิการ (2559, น. 3-4) กลาววา การคิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนแกปญหาตาง ๆ
ไดดีขึ้น ซึ่งโจทยปญหาการคิดคํานวณในชีวิตประจําวันหลายตอหลายแบบนั้นสามารถหาคําตอบไดโดยการคิดใน
ใจ เพราะในความเปนจริงขณะที่เราพบปญหา เราอาจจะตองการทราบคําตอบเดี๋ยวนั้นเลย การคิดหาคําตอบ
ตองทําภายในสมอง ไมใชกระดาษ ดินสอหรือเครื่องคิดคํานวณใดๆ Brownell (1984, P. 32) กลาววา การคิด
เลขในใจทําใหขอบกพรองดานความจําของนักเรียน ลดนอยลง และชวยเพิ่มความสามารถทางดานสติปญญ การ
สอนการคิดเลขในใจ สามารถทําไดโดยการเตรียมสิ่งที่ทาทายความสามารถของเด็กเชน เด็กรูวา 2 + 3 = 5 ครู
ก็โยงความรูนี้ไปถามเด็กวา 200 + 300 หรือ 2,000 + 3,000 ไดเทาไร ซึ่งการโยงความรูโดยตรงจากความรูเดิม
นี้ เปนขั้นแรกที่ชวยเพิ่มกระบวนการคิดเลขในใจ ซึ่งกระบวนการคิดเลขในใจมีความจําเปนอยู และพยายามให
ใชบอยๆ โดยปกติแลวนักเรียนที่เจอปญหาเหลานี้ ก็จะคํานวณในกระดาษ หรือใชเครื่องคํานวณอื่นมาชวยเพื่อ
หาคํ า ตอบซึ่ งการทํ า อย างนี้ ไ ม เป น ธรรมชาติ การแกป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร แต สิ่ ง ที่เป น ธรรมชาติ ของการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร คือ การฝกฝนในการคิดในใจ ปานทอง กุลนารถศิริ (2545, น. 11-12) กลาววา ครู
ควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัดคิดเลขในใจหลังจากนักเรียนเขาใจในหลักการและวิธีการแลว การฝกคิดเลขในใจ
จะชวยใหนักเรียนมีทักษะความชํานาญในการคิดเลขไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยลับ
สมองใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูควรหาแบบฝกหัดมาใหนักเรียนทําทั้งที่เปน
แบบฝกหัดสําหรับคิดเลขในใจปะปนอยูดวยตลอดเวลา และควรฝกเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอวันละ
เล็กนอยแตตอเนื่อง และควรทํากับนักเรียนทุกระดับชั้น
ความจํ า ขณะทํ า งาน (Working memory) มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ต อ สติ ป ญ ญาของมนุ ษ ย และมี
ความสําคัญตอการจัดเก็บขอมูลที่จะสัมพันธกับงานดานพุทธิปญญาตางๆ เชน การแกปญหา การใหเหตุผล การ
เขาใจภาษา การวางแผนและการดําเนินการเกี่ยวกับมิติสัมพันธและความคิดสรางสรรค Baddeley & Hitch
(1974, P. 98-107) กลาววา ความจําขณะทํางานเปนแนวคิดที่สําคัญสําหรับจิตวิทยาทางการคิด และประสาท
วิทยาศาสตรการรูคิด ซึ่งหมายถึง ศูนยกลางของโครงสรางและกระบวนการที่เปนอยูชั่วคราวที่จดั เก็บและจัดการ
กับขอมูลขาวสาร เพื่อสนับสนุนการคิดของมนุษย ความจําขณะทํางานเปนระบบหนวยความจํา ที่มีความจุจํากัด
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Sweatt (2010, P. 95 -101) กลาววา ความจําขณะทํางาน เปนความจําซึ่งใชในการดึงขอมูลมาใชในชวงเวลา
สั้นๆ ในขณะที่กําลังทํางานโดยเปนระบบการจัดเก็บขอมูลชั่วขณะ การจัดการกับขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นไป
ใชในกระบวนการทางปญญา (Cognitive process) ที่มีความซับซอนเพื่อสรางความเขาใจและใหเหตุผลในการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย การเลือกรับขอมูล การนําขอมูลเขา การเขารหัสขอมูล การจัดเก็บขอมูลและการดึง
ขอมูลออกมาใช Towse, N. and Hitch, J. (1998, P. 94) กลาววา ความจําขณะทํางานมีองคประกอบอยู 3
สวน คือ1. สวนหนวยภาพ (Visuo-Spatial Sketchpad) เปนระบบที่เชื่อวาจะมีหนาที่ในการสรางภาพจากการ
มองเห็นหรือสรางจินตนาการ (Visual Image) จากสิ่งที่ไดยิน ขอมูลที่เขามาในระบบหนวยภาพนี้มีทั้งการเขามา
โดยตรง (Directly) เชน การมองเห็นสุนัข และมีทั้งเขามาโดยออ ม (Indirectly) เชน เมื่อสรางจินตภาพจาก
ความจําที่เกี่ยวกับสุนัข 2. สวนการออกเสียงหรือหนวยเสียง (Alticulatory or Phonological Loop) เปน
ระบบที่เชื่อวาจะมีหนาที่ในการรับและจําขอมูลทางดานภาษา เชน หนวยเสียง หนวยคํา ประโยค จึงเรียกวาเปน
ความจําทางดานภาษา (Verbal Working Memory) ขอมูลเหลานี้จะเขามาทางการไดยิน 3. สวนควบคุมกลาง
(Central Executive) เปนตัวควบคุมความสนใจ (Attentional Controller) ทําหนาที่เปนศูนยกลางดําเนินการ
จัดการเกี่ยวกับการทํางานของความจําขณะทํางานประกอบไปดวยระบบยอย (Slave System) อีก 2 ระบบ คือ
ระบบหนวยเสียง และระบบหนวยภาพ
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวา ไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดเลขในใจและ
ความจําขณะทํางานไวหลายดาน แสดงใหเห็นวาการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน มีความสําคัญตอการ
คิดคํานวณ และการนําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตร แตจากงานวิจัยหลายๆเรื่อง พบวา นักเรียนมีความ
บกพรอ งในวิ ช าคณิ ต ศาสตร ด า นทั ก ษะพื้ น ฐานและเทคนิ ค การคิ ด คํา นวณ และไม มี รูป แบบในการคิ ด ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัย ของอรุณี ชมจอหอ (2547, น. 113) ที่ไดศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
พบวานักเรียนสวนใหญนักเรียนสวนใหญมีขอบกพรองในดานทักษะพื้นฐานและขาดทักษะการคิดคํานวณ และ
จากภมร สุรพงษรัตน (2540) พบวานักเรียนสวนใหญ นักเรียนสวนใหญไมสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิต
จริงได โดยยึดติดอยูกับกฎเกณฑการคํานวณตางๆ ที่ไดมาจากโรงเรียน แตสวนมากจะใชการคิดในใจ ซึ่งไมมี
รูปแบบที่แนนอนในการคิดซึ่งตองใชวิธีการที่หลากหลายและในการฝกทักษะการคิดเลขในใจ โดยใชแบบฝก
ทักษะหรือแบบฝกหัด เปนสื่อที่สําคัญที่จะชวยเหลือนักเรียนใหไดฝกทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน เพราะ
การฝกชวยปองกันมิใหเกิดการลืม นอกจากนั้นการฝกยังชวยใหผูเรียนสามารถนําทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับ
ชีวิตจริงไดอยางเปนลําดับและมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson (1990, P. 279) ได
ศึกษาผลของวิธีสอนการคิดเลขในใจเรื่องความ สามารถในการแกโจทยปญหา และการคิ ดคํานวณสําหรับ
นักเรียน เกรด 4พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจากใชวิธีสอนการคิดเลขในใจ
สูงกวากอนเรียนซึ่งจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศยังไมมีการทําวิจัยการคิดเลขในใจกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และหองเรียนพิเศษ และ เสถียร วึกประโคน (2553) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมฝกการคิด
เลขคณิตโดยประยุกตโมเดลทริปเพิลโคดสําหรับเพิ่มความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
พบวาความจําขณะทํางานและความสามารถดานเลขคณิตหลังฝกดวยโปรแกรมฝกการคิดเลขคณิตที่พัฒนาขึ้น
สูงกวากอนฝก
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการคิด
เลขในใจกับความจําขณะทํางาน และหาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน แลวนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ
คิดเลขในใจตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางานและวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน โดยศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางานจากการทดสอบความจําขณะทํางานแลวแยกนักเรียนออกเปนกลุมระดับความจําขณะทํางานสูงและกลุม
ระดับความจําขณะทํางานต่ํา แลวนําทั้ง 2 กลุมมาทดสอบแบบทดสอบการคิดเลขในใจเพื่อศึกษาความสัมพันธ
และวิธีการคิดเลขในใจจากการทําแบบทดสอบและสอบถามถึงวิธีการจําแนกเขาวิธีการที่สังเคราะห

วิธีการวิจัย
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
โดยจะแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ทดสอบความจําขณะทํางานเปนรายบุคคล จํานวน 36 คน โดยใหผูวิจัยอานชุดตัวเลขใหผูรับ
การทดสอบฟงดวยอัตรา 1 ตัวเลขตอวินาที คะแนนที่ไดนํามาหาคาเฉลี่ย X แลวจําแนกนักเรียนออกเปน 2
กลุม ไดแก กลุมที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ยจัดเปนกลุมสูงและกลุมที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยจัดเปนกลุมต่ํา
ระยะที่ 2 จากการแบงกลุมของความจําขณะทํางาน ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม ทําการทดสอบการคิดเลข
ในใจ โดยใชแบบทดสอบการคิดเลขในใจ จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 7 นาที แลวทําการตรวจแบบทดสอบของ
นักเรียน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธ (Pearson’s correlation) เพื่อหาความสัมพัทธ
ระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน
ระยะที่ 3 สัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคน เกี่ยวกับวิธีการคิดพรอมทั้งใหแสดงวิธีก ารคิดลงใน
กระดาษขณะสัมภาษณ เพื่อศึกษาและวิเคราะหจําแนกวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน แลวนําไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบความจําขณะทํางาน DBT เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ
2.2 แบบทดสอบวัดการคิดเลขในใจ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบตอบสั้นประกอบดวยโจทยเรื่อง การ
บวกและการลบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวน10 ขอ เวลาในการทดสอบ 7 นาที
2.3 แบบสัมภาษณการคิดเลขในใจ เปนแบบกึ่งโครงสราง ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่มีการเตรียมคําถามไว
ลวงหนา
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยา
คาร ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน
4. สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต รอยละ และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson
Correlation นําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)
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ผล/ สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงในตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ระดับของความจําขณะทํางานสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ความสัมพันธ
การคิดเลขในใจ
ความจําขณะทํางาน
การคิดเลขในใจ
1
.724**
ความจําขณะทํางาน
1
จากตารางที่ 1 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.724 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ระดับของความจําขณะทํางานต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ความสัมพันธ
การคิดเลขในใจ
ความจําขณะทํางาน
การคิดเลขในใจ
1
.690**
ความจําขณะทํางาน
1
จากตารางที่ 2 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับ ปานกลาง โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.690 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ความสัมพันธ
การคิดเลขในใจ
ความจําขณะทํางาน
การคิดเลขในใจ
1
.860**
ความจําขณะทํางาน
1
จากตารางที่ 3 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.860 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2. ผลการศึกษาการวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (การบวกและการลบ)
วิธีการคิดเลขในใจ
จํานวน
รอยละ
การบวก
1. การนับเพิ่ม
24
66.67
2. วิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลัก
8
22.22
หนวย แลวนําคามารวมกัน
3. การทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัวบวก
4
11.11
การลบ
1. การนับลด
19
52.78
2. หลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบ หลักหนวย
10
27.78
3. การทําตัวลบใหเปนหลักสิบ
7
19.44
จากตารางที่ 4 พบวา พบวา วิธีการคิดเลขในใจทางการบวกทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับ
เพิ่มมากที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลัก
หนวย แลวนําคามารวมกันจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22 และที่นอยที่สุด คือวิธีทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ
โดยการแยกตัวบวก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และวิธีการคิดเลขในใจทางการลบทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
วิธีการคิดเลขในใจทางการลบนักเรียนสวนใหญใชวิธีนับลดมากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 52.78
รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 27.78 และที่
นอยที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.44

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

อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ความสัมพันธ ระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานอยูในระดับสูง ที่เปนเชนนี้เพราะ
ความจําขณะทํางาน เปนความจําซึ่งใชในการดึงขอมูลมาใช ในขณะที่กําลังทํางานโดยเปนระบบการจัดเก็บ
ขอมูล การจัดการกับขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นไปใชในกระบวนการทางปญญาที่มีความซับซอน และจาก
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สถานการณของแบบทดสอบการคิดเลขในใจในแตละขอมีความซับซอนเปนอยางมาก นักเรียนจึงมีความจําเปน
ที่จะตองใชความจํา ตางๆที่ จัด เก็บ เอาไว และสามารถนํ าขอมู ลเหลา นั้น ออกมาชว ยในการแกปญ หาได ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเสถียร วึกประโคน (2553, น. 102) ไดศึกษาความจําขณะทํางานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูแบบเปดและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยความจําขณะทํางานในภาพรวม
แตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยความจําขณะทํางานในภาพรวมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปด สูง
กวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และสอดคลองการงานวิจัยของ Adams. J. W., & Hitch, G. J.
(1997, pp. 21-38). ไดศึกษาความจําขณะทํางานและการบวกเลขในใจของเด็ก ผลการวิจัยพบวา การเปรียบ
ตามแผนเพื่อตรวจสอบผลของรูปแบบการนําเสนอในรายละอียดมากขึ้น ในทั้งสองการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา
สูงขึ้นอยาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ Koyama (1993, p. 105) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถของการประมาณคาและยุทธศาสตรการคิด และความสามารถการคิดในใจวิเคราะหผลการสํารวจ
ของนักเรียนเกรด 4,5 และ 6 ในประเทศญี่ปุน ผลการวิจัยพบวา ผลของการเรียนการสอนการประมาณคาจะดี
มากถาเราจํากัดจํานวนหลักของการประมาณคา และประมาณคาในสถานการณปญหาทางลบ มีความแตกตาง
ของความสัมพันธระหวาง ความสามารถการประมาณคา และการคิดคํานวณในใจ ความสามารถการประมาณ
คา และยุทธศาสตรการคิด แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติระหวางยุทธศาสตรการคิดกับการคิด
คํา นวณในใจ จากผลการวิ จั ย สรุ ป ว า การประมาณคา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การคิ ด คํ า นวณในใจ นั้ น คือ ถ า มี
ความสามารถประมาณคาไดดี ก็จะมีความสามารถคิดคํานวณในใจไดดีเชนกัน
2. วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีวิธีการคิดเลขในใจทางการบวกทั้งหมด
3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับเพิ่มมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลักหนวย
แลวนําคามารวมกัน และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัว และวิธีการคิดเลขในใจทางการ
ลบทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจทางการลบนักเรียนใชวิธีนับลดมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบ
หลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ ที่เปนเชนนี้เพราะ วิธีการคิด
เลขในใจโดยวิธี การนับเพิ่มหรือวิธีการนั บลดเปน วิธีที่นักเรี ยนเคยพบเจอหรือมีพื้ นในการนับอยูแล ว ทําให
นักเรียนใชวิธีการที่คุนเคยมาใชในการหาคําตอบ ซึ่งนักเรียนอาจจะไมเคยรูวายังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายที่จะ
สามารถชวยในการคิดเลขในใจไดรวดเร็ว และหาคําตอบไดถูกตองแมนยําเชนเดียวกันกับวิธีที่นักเรียนใชหา
คําตอบ ซึ่งนักเรียนสวนใหญไมคอยไดฝกฝนการคิดเลขในใจ ไมรูจักเทคนิค วิธีการที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
วิธีการที่หลากหลาย จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดรวดเร็ว มีความแมนยํา สนุกยิ่งขึ้น และการฝกการคิดเลขใน
ใจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sutton (1989, p. 179) ไดทําการศึกษาเรื่อง การคิดเลขในใจโดยใชวิธีแบบ
แนวนอนและ แนวตั้ง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความแตกตางของวิธีการคํานวณในใจแบบ
แนวนอนและแนวตั้งของนักเรียนเกรด 6,7 และ 8 กลุมตัวออยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนเกรด 6,7 และ 8
จํานวน 450 คน โดยแตละกลุมแบงนักเรียนหญิงและนักเรียนชายให เทาๆ กัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 36 ขอ โดยมีทั้งขอทดสอบที่ใชวิธีคํานวณแบบแนวตั้งและแบบ
แนวนอน ผลการวิจัยพบวานักเรียนเกรด 6,7 และ 8 มีความพึงพอใจที่จะใชวิธีการคิดเลขในใจเกี่ยวกับการบวก
และการลบ โดยใชวิธีคํานวณแบบแนวตั้งมากกวาแบบแนวนอน และผูหญิงมีความสามารถทางการบวกและลบ
เลขในใจไดดีกวาผูชายและมีขอสังเกตคือทั้งวิธีคิดแบบแนวนอน และแบบแนวตั้งไมไดทําใหเกิดความแตกตาง
ทางการคิดคํานวณ ในการคิดเลขในใจนักเรียนจะใชทักษะการประมาณคาเขามาประกอบการคิดดวย เพื่อความ
ถูกตองในการหาคําตอบนักเรียนอาจจะใชกระดาษและดินสอเขาชวย ในการคิดคํานวณ คือใชในการทดเลข การ
ใชวิธีลัดในการบวกและลบเลขในใจอาจจะใชไดเปนบางครั้ง แตนักเรียนจะตอง เขาใจความหมายของวิธีคิดนั้นๆ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และสอดคล องกับ ปานทอง กุลนาถศิริ(2546, น. 25 - 26)ที่กลาววา การ
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คิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนแกปญหาตางๆทางการคํานวณไดดี สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ชวยใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีทําไดงายขึ้น และหากนักเรียนมีการฝกคิดเลขในใจอยางสม่ําเสมอ จะทําใหนักเรียน
คิดไดคลองแคลว รวดเร็ว แมนยํา ซึ่งการคิดเลขในใจจะชวยเสริมสรางความสามารถในการประมาณคา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Koyama (1993, p. 105) พบวา ถามีความสามารถในการประมาณคาดี ก็จะมี
ความสามารถในการคิดคํานวณในใจไดดีเชนกัน ซึ่งการประมาณคามี ความสัมพันธกับการคิดเลขในใจ ทําให
นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขในใจเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van
Hiele Model ที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียนใหสูงขึ้นได
2. จากขอคนพบของงานวิจัย พบวาลักษณะคําถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสงผลตอการคิดหา
คําตอบของนักเรียน ดังนั้นในการตั้งคําถามควรมีการตั้งคําถามอยางรอบคอบรัดกุมเพื่อไมใหเปนการชี้นําการคิด
ของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนในหองเรียนปกติเพิ่มเติม
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การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
LEARNING-FOCUSED LEARNING IN BASIC EDUCATION INSTITUTIONS.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สุพิชญา พลสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน

บทคัดยอ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหลักการจัดการเรียนรูที่ครูตองเรียนรูเทคนิค
วิธีการสอนใหเขาใจการจัดการเรียนรูจึงจะประสบผลสําเร็จไดโดยเฉพาะอยางยิ่งครู ในกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนกลุมสาระที่มีรายวิชาทีเ่ นื้อหาคอนขางยาก จึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมให
นักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน เกิดความกระตือรือร น อีกทั้งการไดรับความรวมมือ
จากครอบครัวและชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน สังคม องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง
สื่อมวลชน ที่จะตองเขามามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ ผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และตรวจสอบใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
คําสําคัญ : การศึกษา สถานศึกษา เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ABSTRACT
The learning process is focused on learners. Teachers should be taught how to
teach, to understand, to learn, to be successful, especially teachers in the subject matter
of basic English, which is the subject of the subject. The content is quite difficult. Need
to organize the learning process. Interested in the content of the course. Enthusiasm The
family and community. All parties involved, communities, societies, organizations, both
public and private. Throughout the media. Must be involved in the implementation of
push promotion. Assist and monitor the purpose of the course.
Keyword (s) : Education , Academics , Student focus

บทนํา
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคม
ห มี คุ ณ ภาพและมี คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง ประสงค สามารถดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงตองเปนพลวัต นั่นคือตองปรับเปลี่ยนใหทัน และสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมอยูตลอดเวลา การบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และประสบผลสําเร็จสูงสุด ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน การนําทฤษฎีการบริหาร
มาประยุกตใช หรือกระบวนการบริหาร ซึ่งการบริหารที่ดีจะตองอาศัยทักษะกระบวนการการบริหารงานเปน
หลัก ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาของสถาน ศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีหนาทีใ่ นการบริหารจัดการงานในดาน
ตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา
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เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาความสําคัญประการหนึ่ง ที่มนุษยพึงพัฒนาใหเกิดขึ้นในตนเองนั้น คือ
การรูจักและเขาใจตนเอง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูและผูปกครองผูสอนจะตองพัฒนาการเรียนรู เนื่องจาก
การความรูที่ไดจากการรูจักและเขาใจตนเองนั้น จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรในชั้นเรียน ครูและผูปกครองสวนใหญมักใชประสบการณที่ผา นมาของคนในการจัดการเรียนการสอน
กับ เหตุการณ หรือปญ หาที่ เกิด ขึ้นในระหว า งการสอน ประเทศไทยและวงการศึ กษายั ง ใหความสํา คั ญ กับ
ประสบการณที่ผานมาของครู และผูปกครองนอยมาก เรามองวาครูและผูปกครองเปนเพียงตัวกลางในการ
ถายทอดความรูไปสูผูเรียน ความรูมักอยู ในรูปของทฤษฏีตาง ๆ และมาจากผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาเทานั้น
ประสบการณที่ครูสะสมมักถูกละเลยหรือมองขาม โรงเรียนบานเตรียม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู
ในระดับไมเปนที่นาพอใจ เมื่อนําผลการเรียนมาจัดลําดับแลวแตละโรงเรียนยังพบวาครูเลือกใชวิธีการสอนที่
แตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหาวิชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตยังไมอาจสรุปไดวาครูสวนใหญใช
วิธีการสอนใดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เนื้อหา
การเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวย
ตนเองมีนักการศึกษาไดใหความสนใจ และเชื่อวาเปนการจัดการเรียนรูที่จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีที่สุด ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงสรางสรรคสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีการสรางคนให
มีคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง ความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะ
ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมเต็มที่ในการเรียนรูของตนเองซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกั บ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง ดังนี้ กรม
วิชาการ การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรม ที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะ
กับความสามารถ และความสนใจของผูเรียนโดยใหผู เรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541 : 145) ใหความหมาย กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ที่มุ ง
พัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน
สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2544 : 146) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สํ า คั ญ หมายถึ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ มุ ง ใหส อดคล อ งกับ รูป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต เหมาะกั บ
ความสามารถและความสนใจใหผูเรียนมีสวนรวมและไดลงปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของกิจกรรมจนเกิดการ
เรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งมวลโดยมุงเนนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดมีสวนรวมและเปนผูปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน พบ
ความรูดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางมีความสุขเปนกระบวนการเรียนที่มุงประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน
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การเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติ
อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 39) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการ
เรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติ คือการสอนที่จัด
เนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน เปนการสอนที่ใหผูเรียน
คนควาหาความรูและลงมือปฏิบัติจริง
สนอง อินละคร (2544 : 38) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนสําคัญที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติดังนี้
1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง ครูและผูปกครองเปนผูสนับสนุน
2. เนื้อหาวิชามีความหมายตอการออกแบบการเรียนรู
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูและผูปกครองกับนักเรียนจะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยน
5. ครูและผูปกครองคือผูอํานวยความสะดวกเปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนและคอยแนะนํา
6. มีการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆดานพรอมกัน
7. ผูเรียนมีโอกาสมองเห็นความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง
8. ควบคุมตนเองไดมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได
จินตนา ยูนิ พั นธ (2542 : 94) ได แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจั ดการเรียนรูในปจจุ บั นว า ผู เรียนไม
จําเปนตองไดรับความรูจากหองเรียนเทานั้น แหลงการเรียนรูมีอยูรอบตัว พอแมชุมชน เพื่อน สถาบันศาสนา การ
เรียนรูดวยตนเองจากการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนและใชระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ผูเรียนจะแสวงหา
ความรูด วยตนเองอยางสนุกสนานและมีความสุขผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่จําเปนและปฏิบัติจริงจนจําไดเอง
หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มุงพัฒนากระบวน การคิด การแกปญหา โดยเนน
ประสบการณและการฝกปฏิบัติ ครูและผูป กครองผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติโดยครูและผูปกครองผูสอนพยายามจัดการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียน ไดคนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และ
สรางองคความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณซงึ่
กัน และกัน มีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ดานการเรียนรูโดยการผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
วัฒนาพร ระงับทุกข (2541 : 69) กลาวถึงตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กลาว
วาศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนาตัวบงชี้
การเรียนเปนศูนยกลางขึ้น โดยกําหนดตัว บงชี้การเรียนของผูเรียน 9 ขอ เปนเครื่องตรวจสอบวาเมื่อใดก็ตามที่
เกิดการเรียนหรือการสอนตามตัวบงชี้เหลานี้ เมื่อนั้นไดเกิดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้การเรียนรูของนักเรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู)
1. ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3. ผูเรียนทํากิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
4. ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย และสรางสรรคจินตนาการตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมี
เหตุผล
5. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเอง และรวมดวยชวยกัน
6. ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
7. ผูเรียนไดเลือกเรียนกิจกรรมตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
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8. ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
9. ผูเรียนฝกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่นตลอดจนสนใจใฝหาความรู อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้การสอนของครูและผูปกครอง
1. ครูและผูปกครองมีสวนรวมเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. ครูและผูปกครองจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรง ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู
3. ครูและผูปกครองเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง
4. ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยาง
สรางสรรค
5. ครูและผูปกครองสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุงตนเอง
6. ครูและผูปกครองสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี
7. ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการ
คนพบความรู
8. ครูและผูปกครองใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
9. ครูและผูปกครองฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย
10. ครูและผูปกครองสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child-Centered) ที่เหมาะสมกับการจัดการการ
เรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีการประเมินที่เกี่ยวของกับดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง และ
ดานผูเรียน โดยผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
การเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและมีพฤติกรรมประชาธิปไตย
เปนจุดประสงคที่สําคัญของหลักสูตรและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉบับปจจุบัน ที่มีจุดประสงค
ใหมีการจั ดการเรีย นการสอน มุ ง เน นบรรยากาศและกิจ กรรมสรางลั กษณะนิสั ย พฤติ กรรมประชาธิ ปไตย
ในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผู เ รี ย นเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ที่ เ กี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตยการเป น พลเมื อ งดี การยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยในสาระที่ 2 ของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไววา“ปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุขเขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
นักวิชาการสวนใหญมีความเชื่อวา ประสบการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเปนกระบวนการ
ทางสังคม ดังนั้นการอบรมกลอมเกลาทางดานการเมืองที่ดีที่สุดก็คือ อาศัยวิธีการทางดานปฏิบัติ คือ การให
ประชาชนไดเรียนรูโดยมีสวนรวมทางดานการเมือง การวิพากษวิจารณการดําเนินงานของรัฐบาลตลอดจนการ
ติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาลในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศที่เจริญแลว สวนใหญจะมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานการเมือง โดยมีความคิดวา สิ่งสําคัญ
ของการจัดการศึกษาคือ การนําเด็กเขาสูความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาทักษะและความเขาใจในการมีสวน
รวมทางสังคม ตระหนักในปญหาสังคมและชุมชน
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การจัดการเรียนรู องคประกอบดาน “การจัดการเรียนรู” นับวาเปนองคประกอบหลักที่แสดงถึงการ
เรียนรูอยางเปนรูปธรรมประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับความหมายที่แทจริง ของการเรียนรู บทบาทของครู
และผูปกครอง และบทบาทของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนสําคัญจะทําไดสําเร็จเมื่อผูที่
เกี่ย วข อ งกั บ การจั ด การเรีย นการสอน ได แก ครู แ ละผู ป กครองและผู เ รีย น มี ค วามเขา ใจตรงกัน เกี่ย วกั บ
ความหมายของการเรียนรู ในดานการเรียนรูท ี่มุงพัฒนาประชาธิปไตย ดังที่
ทิศนา แขมมณี (2544 : 84) ไดกลาวไวคือ การเรียนรูของผูเรียน องคประกอบสุดทายที่สําคัญและ
นับวาเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือองคประกอบดานการเรียนรูซึ่งมีลักษณะที่
แตกตางจากเดิมที่เนนเนื้อหาสาระเปนสําคัญ และสอดคลองกับองคประกอบดานการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพราะ
การจั ด การเรี ย นรู ก็ เ พื่ อ เน น ให มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ดั ง นั้ น ตั ว บ ง ชี้ ที่ บ อกถึ ง ลั ก ษณะการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
ประกอบดวยการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง เปนผลสืบเนื่องมาจากความเขาใจของผูจัดการเรียนรู
ที่เน นผูเรียนเป นสํ าคัญ วา ทุกคนเรียนรูได และเป าหมายที่สํ าคัญ คือพัฒนา ผูเรียนใหมี ความสามารถที่จ ะ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูจัดการเรียนรูจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนวาถนัดที่จะ
เรียนรูแบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเองการสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง นอกจากผูเรียนจะไดฝกดานการ
จัดการแลวยังไดฝกดานสมาธิ ความมีวินัยในตนเอง และการรูจักตนเองมากขึ้นเมื่อครูและผูปกครองจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลแลวและมีความประสงคจะตรวจสอบวา ไดดําเนินการถูกตองตามหลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม ครูและผูปกครองสามารถตรวจสอบดวยตนเองโด ยใชเกณฑ
มาตรฐานดานกระบวนการมาตรฐานที่ 8 ซึ่งมีตัวบงชี้ดังตอไปนี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ ของผูเรียน
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห คิดสรางสรรค
คิดแกปญหาและตัดสินใจ
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและ
สรางองคความรูดวยตนเอง
4. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใช ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน ทั้งดาน
ดนตรี ศิลปะและกีฬา
7. ส ง เสริม ความเป น ประชาธิ ป ไตยการทํ า งานรว มกับ ผู อื่น และความรับ ผิ ด ชอบต อกลุ ม รว มกัน
8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
9. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือรนในการไปโรงเรียน
ตามแนวคิด ที่ กล า วขา งต น สามารถใช ไ ด กับ การจั ด การเรีย นการสอนทุ กวิ ช า และทุ ก ระดั บ ชั้ น
เพียงแตธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ตางกันจะมีลักษณะที่เอื้ออํานวยใหครูและผูปกครองออกแบบกิจกรรมที่
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในจุดเดนที่ตางกัน คือ รายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรับขอมูลที่หลากหลาย เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคลขอมูลที่มีลักษณะ
ยั่วยุใหออกความคิดเห็นได เชนวิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีมีลักษณะพิเศษที่ครูและผูปกครองจะนํามาใชเปน
เครื่องมือใหเกิดกิจกรรมการใชความคิด อภิปราย นําไปสูขอสรุป เปนผลของการเรียนรูและการสรางนิสัย
ยอมรับฟงความคิดเห็นกันเปนวิถีทางที่ดีในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับผูเรียน
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การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมและมีสวนรวมในการ ศึกษาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
เขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
การเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน
วิเศษณ ชิณวงศ (2544 : 31) กลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูถาครูและผูปกครองผูสอนใชวิธีสอน
ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของนักเรียนแลวจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ถาผูเรียนไดรับการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนที่นักเรียนชอบจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
สูงขึ้น ดานการเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน โดยกลาวถึงบทบาทของผูปกครองดังนี้
ผูปกครองมีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ครูและผูปกครองดังนี้
1. ใหความรวมมือกับครูและผูปกครองผูสอนในการรับผิดชอบการเรียนของผูเรียน
2. ดูแลเอาใจใสใหความรักความอบอุนแกผูเรียน
3. สงเสริมการเรียนรู การเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน
4. ปองกันปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน
5. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามกําลังความสามารถ
6. สรางบรรยากาศการเรียนรูในบานใหสอดคลองกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาทางจิตใจและสติปญญาของ
ผูเรียนอยางตอเนื่องสัมพันธกัน
จินตนา ยูนิพันธ (2542 : 51) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันวาผูเรียนไมจําเปน
ตองไดรับความรูจากหองเรียนเทานั้น แหลงการเรียนรูมีอยูรอบตัว พอแมชุมชนเพื่อน สถาบันศาสนา การเรียนรู
ดวยตนเองจากการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนและใชระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ผูเรียนจะแสวงหาความรู
ดวยตนเองอยางสนุกสนานและมีความสุขผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่จําเปนและปฏิบัติจริงจนจําไดเอง
เกษม วัฒนชัย (2546 : 58) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนร วมของชุมชนในการจัดการศึกษาวา การ
จัดการศึกษาทําไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งชุมชน สังคมและครอบครัวก็สามารถเขามาจัดการศึกษาได และการที่
ใหชุมชน สังคม และครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเปนเครื่องมือของผูบริหาร และกรรมการ
โรงเรียนที่จะดูแลการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครู
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหลักการจัดการเรียนรูที่ครูตองเรียนรูเทคนิค
วิธีการสอนใหเขาใจการจัดการเรียนรูจึงจะประสบผลสําเร็จไดโดยเฉพาะอยางยิ่งครูกลุมสาระการเรียนรู พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษซึ่งถือวาเปนกลุมสาระที่รายวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยาก จําเปนตองจัดกระบวนการใหนักเรียนเกิด
การเรีย นรู เกิด ความสนใจในเนื้ อหาวิ ช าที่ เรีย น เกิด ความกระตื อรือรน อีกทั้ งการได รับ ความรว มมื อของ
ครอบครัวและชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน สังคม องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง
สื่อมวลชน จะตองเขามามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ ผลักดันสงเสริม สนับสนุนและตรวจสอบใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร

สรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน การจัดกิจกรรมทั้งมวลโดยมุงเนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดมีสวนรวมและเปนผูปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน พบความรู
ดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางมีความสุขออเปนกระบวนการเรียนที่มุงประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่
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มุงพัฒนากระบวน การคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติ นั้น ครูและผูปกครองผูสอน
ตองมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติโดยครูและ
ผูปกครองผูสอนพยายามจัดการเรียนรู ที่สงเสริมใหผูเรียน ไดคนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปน
กระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และสรางองคความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูเรียนดวยกัน มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นประสบการณ ซึ่งกัน และกัน มีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปน
กระบวนการ สามารถนํ า ความรูไ ปใชในชี วิต ประจํา วั น ได การจั ดการเรียนการสอนที่ พั ฒนาพฤติ กรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เนนใหผูเรียนใชกระบวนการคิด กระบวนการ
กลุมและมีสวนรวมในการ ศึกษาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
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ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6
Misconception on Kingdom of Living Things Concept of Matthayomsuksa 6 Students
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติ ที่คลาดเคลื่อนเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 43 คน โรงเรียนอุดร
พิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ไดมาจากการสุ มแบบกลุมโดยใชหองเรียนเป นหน วยสุม เครื่องมือที่ ใช คือ แบบวัด มโนมติอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตแบบ 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบวัดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 เปนการเขียนแสดง
เหตุผลประกอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต มากที่สุด คือ ปลาทั้งหมดมี
โครงรางเปนกระดูกแข็ง ไฟลัมคอรดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลังเทานั้น และ พืชที่มีลักษณะของสปอร
เหมือนกันจะจัดอยูในไฟลัมเดียวกันและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม ตามลําดับ
คําสําคัญ : มโนมติที่คลาดเคลื่อน อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
Abstract
The purposes of this research was to survey Matthayomsuksa 6 students’
misconception of kingdom of living things. The samples were 43 Matthayomsuksa 6
students at Udonpichairakpittaya school in the 1st semester of academic year 2017 that
was selected by cluster random sampling. The research instrument was a two-tier
multiple-choice diagnostic test. The student responses to each two-tier test item were
categorized following criteria used by Costu, Ayas & Niaz (2012). The findings of the
most misconception were as follows: All of fish were bone skeleton; Phylum Chordata
was vertebrate only; plants with the same spore were classified in the same Phylum and
all of mammals had milk, respectively.
Key Words : Misconception, Kingdom of living things
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บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการเจริญอยางรวดเร็วและแผกระจายไปทุกหนแหง ไมมีขอบเขต
จํากัด ทําใหคนไทยตองแขงขันกับคนในสังคมโลกมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2546)
ดังนั้นการเรียนวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบัน
และอนาคต เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และในอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใช
ตลอดจนผลผลิตตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอยางมาก จากผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) ในป 2012 พบวาคะแนนของนักเรียนไทยอยูในลําดับที่ 50 และผล
คะแนนรายวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนไทยมีคะแนน 444 คะแนน จากคาเฉลี่ย 501 คะแนน (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2557) รวมถึงการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test: O-Net) รายวิชาวิทยาศาสตร ในทุกๆ ปนั้น พบวานักเรียนมีความรูต่ํากวามาตรฐานอยู
เสมอๆ แม ว า จะมี น โยบายส ง เสริ ม และพั ฒ นาด า นการเรียนการสอนอยู เสมอ แต พ บว า นั ก เรีย นมี ม โนมติ
วิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน ซึ่งมโนมติเปนสิ่งที่สําคัญมากในการเรียนรู ถานักเรียนมี มโนมติที่คลาดเคลื่อนในมโน
มติพื้นฐานก็จะสงผลทําใหเขาใจมโนมติอื่น ที่เชื่อมโยงกันคลาดเคลื่อนไปดวย (นิกร สีกวนชา และปฐมาภรณ
พิมพทอง, 2556) และขาดทักษะการ คิดวิเคราะห ซึ่งการพัฒนาการคิดวิเคราะหจะทําใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง รูขอเท็จจริง รูเหตุและรูผล เขาใจเหตุการณตางๆ ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต หาความแตกตาง
อยางสมเหตุสมผล อันเปนการพัฒนาความคิด สติปญญา จริยธรรม อารมณ ความรูสึกตามหลักเหตุและผล (อร
พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543)
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จัดอยูในวิชาชีววิทยา ซึ่งเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญของกลุมสาระ-การเรียนรู
วิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งมีชี วิต ใหส ามารถนํ าความรูไปแกปญหา เพื่อ ใหดํ ารงชีวิต อยา งราบรื่น แต
เนื่องจากเนื้อหาวิชาชีววิทยามีความเปนนามธรรมสูง เปนวิชาที่มีเนื้อหาที่คอนขางมาก และมีความซับซอน ทํา
ใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูมโนมติที่สําคัญ หรือรวบรวมความคิดไดอยางเปนระบบ อาจสงผลใหผูเรียนมีมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน (misconception) (ธนารัตน สังฆะมณี และไพโรจน เติมเตชาติพงศ , 2559) ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือเกิดมโนมตินั้น ยังพบวานักเรียนไดผานกระบวนการเรียนการสอนไป
แล ว มี นั ก เรีย นบางคนไม เกิ ด มโนมติ ต ามที่ ครู ค าดหวั ง เอาไว ซึ่ ง มโนมติ ที่ นั ก เรีย น ได รั บ มาแตกต า งจากที่
นักวิทยาศาสตรยอมรับ เรียกวา มโนมติคลาดเคลื่อน ซึ่งมโนมติที่คลาดเคลื่อนนี้เปนอุปสรรคตอการเรียนรูองค
ความรูใหมๆ ที่ถูกตอง (ทินกร เหลาออง และวิมล สําราญ- วานิช, 2558)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร ผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิด มโนมติที่ถูกตองโดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา และสามารถนําไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 6

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย

แบบวัดมโนมติ
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

แบบ 2 ระดับ
ระดับที่ 1 แบบวัดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ระดับที่ 2 แสดงเหตุผลประกอบคําตอบ

วิเคราะหคําตอบ

มโนมติที่คลาดเคลื่อน
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

เกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช ในการวิจั ย ครั้งนี้ เป น นักเรียนชั้ น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 6 ที่เรีย นวิช าชี ว วิท ยา จํา นวน 7
หองเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 273 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 43 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบบ 2 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4
ตัวเลือก และระดับที่ 2 เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับที่ 1 จํานวน 18 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.49-0.60 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.660.80 และมีคาความเชื่อมั่น 0.84 ทั้งนี้แบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตใชวัดมโนมติตามรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ตารางที่ 1 มโนมติเพื่อจัดทําแบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ขอที่

1-2

3-4

มโนมติหลัก

มโนมติยอย

การจําแนก
อาณาจักร
ของ
สิ่งมีชีวิต
อาณาจักร
มอเนอรา

สิ่งมีชีวิตถูกจําแนกออกเปน 5 อาณาจักร ดวยเกณฑการจําแนก
เชน เซลลมีหรือไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส มีหรือไมมีเนื้อเยื่อ เปนตน
โดยใชความเหมือนและความแตกตางในการจัดจําแนก สิ่งมีชีวิต
กลุมใดที่มีลักษณะรวมกันจะถูกจัดใหอยูในอาณาจักรเดียวกัน
ลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา คือ เซลลไมมี
เยื่อหุมนิวเคลียส บางกลุมสามารถสังเคราะหดวยแสงได
ลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา คือ เซลลมีเยื่อ
หุมนิวเคลียส แตไมมีเนื้อเยื่อ มีทั้งดํารงชีวิตเปนเซลลเดี่ยวๆ และ
รวมเปนกลุม บางกลุมสามารถสรางอาหารจากสังเคราะหดวย
แสงได
ลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ คือ เซลลมีเยื่อหุม
นิวเคลียส ไมมีเนื้อเยื่อ และดํารงชีวิตเปนผูยอยอิน ทรียสาร
กลา วคือไมส ามารถสัง เคราะหดวยแสงเพื่อสรางอาหารเองได
บางชนิดดํารงชีวิตเปนปรสิต
ลั ก ษณะรว มของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในอาณาจั กรพื ช คื อ เซลล มี เยื่ อหุ ม
นิวเคลียส มีเนื้อเยื่อ และดํารงชีวิตเปนผูผลิตในระบบนิเวศ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชจัดจํา แนกออกเปนไฟลัมโดยใชเกณฑที่
สําคัญ เชน มี/ไมเนื้อเยื่อลําเลียง มี/ไมเมล็ด เมล็ดเปลือย/เมล็ดมี
รังไขหอหุม เปนตน
ลักษณะรว มของสิ่งมี ชีวิตในอาณาจักรสัต ว คือ เซลลมีเยื่อหุม
นิวเคลียส มีเนื้อเยื่อ และดํารงชีวิตเปนผูบริโภค มีการจัดจําแนก
สิ่งมี ชีวิตในอาณาจั กรสั ตว ออกเปน ไฟลัมโดยใชเ กณฑที่สํ าคั ญ
เชน มี/ไมมีเนื้อเยื่อที่แทจริง สมมาตรแบบรัศมี/สมมาตรแบบ
ดานขาง โพรโทสโทเมีย/ดิวเทอโรสโทเมีย ตัวออนแบบโทรโค
ฟอร/ตัวออนลอกคราบได เปนตน
ลักษณะเฉพาะของสัต ว มี กระดูกสั นหลั ง ได แก มี แกนสัน หลั ง
ประสาทสันหลังมีลักษณะกลวง มีชองเหงือกบริเวณดานขางของ
คอหอย และกลามเนื้อมีลักษณะเปนทอนและมีหางหลังรูทวาร
สัตวมีกระดูกสันหลัง จัดจําแนกออกเปนคลาส ซึ่งแตละคลาสมี
ลักษณะเฉพาะที่ใชเปนเกณฑในการจัดจําแนก เชน โครงรางเปน
กระดูกออน/โครงรางเปนกระดูกแข็ง มี/ไมมีขา สัตวเลือดเย็น/
สัตวเลือดอุน เปนตน
รวม

5-7

อาณาจักร
โพรทิสตา

8-9

อาณาจักร
ฟงไจ

10-13

อาณาจักร
พืช

14-15

อาณาจักร
สัตว:
สัตวไมมี
กระดูกสัน
หลัง

16-18

อาณาจักร
สัตว:
สัตวมี
กระดูก
สันหลัง
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จํานวนแบบวัด
มโนมติ (ขอ)
2

2

3

2

4

2

3

18



3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้
ทดสอบความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมี ชีวิต ซึ่งเปนแบบวัดมโนมติ แบบ 2 ระดับ (Two-tier
Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 18 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
4. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปน แบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2
เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
จากแบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยอานคําตอบของนักเรียน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตารางที่ 2 ในกรณีที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัยใหคะแนนตางกันจะนําคําตอบมา
อภิปรายรวมกันและลงความเห็นใหคะแนนใหม
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2
การแปลผล
ถูก
ถูก
มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding )
ผิด
ถูก
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding)
ถูก
ไมตอบ/ไมตรง มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding)
แตไมผิด
ถูก
ผิด
มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific Misconception)
ผิด
ไมตอบ
ไมมีความเขาใจ (No Understanding)
ผิด
ผิด
ไมมีความเขาใจ (No Understanding)
ไมตอบ
ไมตอบ
ไมตอบ (No Response)

คะแนน
SU
3
PU
2
PU
2
SM
NU
NU
NR

1
0
0
0

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
5.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัดมโนมติอาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ซึ่งพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
5.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของ
แบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Crobach (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ดวยโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) ซึ่งพิจารณาคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 ขึ้นไป และคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
ผลการสํารวจความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัด
กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกลุมคํา
ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012)
ความถี่และรอยละของมโนมติ
ความถี่และรอยละของมโนมติ
มโนมติ ขอ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน มโนมติ ขอ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หลัก ที่
หลัก ที่
SU PU SM NU NR
SU PU SM NU NR
อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต

1
2
3

อาณาจักร
มอเนอรา

4
5

อาณาจักร
โพรทิสตา

6
7
8

อาณาจักรฟง
ไจ
9

9
(20.93)
1
(2.33)
2
(4.65)
0
(13.70)
5
(11.63)
2
(4.65)
4
(9.30)
2
(4.65)
3
(6.98)

2
(4.65)
0
(0.00)
3
(6.98)
0
(12.33)
3
(6.98)
0
(0.00)
15
(34.88)
14
(32.56)
14
(32.56)

30
(69.77)
16
(37.21)
16
(37.21)
5
(11.63)
19
(44.19)
32
(74.42)
4
(9.30)
7
(16.28)
13
(30.23)

2
(4.65)
26
(60.47)
21
(48.84)
38
(88.37)
15
(34.88)
8
(18.60)
19
(44.19)
20
(46.51)
13
(30.23)

0
(0.00)
0
(0.00)
1
(2.33)
0
(0.00)
1
(2.33)
1
(2.33)
1
(2.33)
0
(0.00)
0
(0.00)

10
11
อาณาจักร
พืช
12
13
14
สัตวไมมี
กระดูกสัน
15
หลัง
16
สัตวมี
17
กระดูกสัน
หลัง
18

0
(0.00)
2
(4.65)
0
(0.00)
3
(6.98)
0
(0.00)
0
(0.00)
2
(4.65)
0
(0.00)
0
(12.33)

8
(18.60)
6
(13.95)
6
(13.95)
5
(11.63)
4
(9.30)
9
(20.93)
4
(9.30)
3
(6.98)
7
(16.28)

5
(11.63)
4
(9.30)
8
(18.60)
10
(23.26)
11
(25.58)
11
(25.58)
1
(2.33)
3
(6.98)
10
(23.26)

29
(67.44)
30
(69.77)
28
(65.12)
24
(55.81)
28
(65.12)
23
(53.49)
33
(76.74)
37
(86.05)
22
(51.16)

1
(2.33)
1
(2.33)
1
(2.33)
1
(2.33)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(6.98)
0
(0.00)
4
(9.30)

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตรายขอ ตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตกระจายทุกระดับ โดยนักเรียนที่ไมมีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (NU), ความเขาใจ
คลาดเคลื่อน (SM), ความเขาใจบางสวน (PU), ความเขาใจสมบูรณ (SU) และไมตอบสนอง (NR) มากที่สุด
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาแตละมโนมติพบวา นักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรมอเนอรา (ขอ 4) รอยละ 88.37 นักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับ ลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตแตละ
คลาสในไฟลัมคอรดาตา (ขอ 17) รอยละ 86.05 และนักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการจัดจําแนกคลาส
ในไฟลัมคอรดาตา (ขอ 16) รอยละ 76.74 มากที่สุด ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 มี ความเข า ใจโนมติ อ าณาจั ก รของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
คลาดเคลื่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตัวอยางความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มโนมติที่ถูกตอง
มโนมติการจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
1.เซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส เรียกวา
เซลลยูคาริโอต
2.เซลลยูคาริโอตและเซลลโพรคาริโอต มีเยื่อ
หุมเซลลทั้งคู ตางกันที่มีหรือไมมีเยื่อหุม
นิวเคลียส
3.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจไมมีเนื้อเยื่อ
ดอกเห็ดเกิดจากการรวมกลุมของเสนใย
ซึ่งไมมีการทํางานรวมกันเปนเนื้อเยื่อ
4.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตามีทั้ง
เซลลเดียวและหลายเซลล
มโนมติอาณาจักรมอเนอรา
1.สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะหดวยแสงเพื่อ
สรางอาหารเอง จัดเปนผูผลิตในระบบ
นิเวศ
2.สาหรายที่เซลลไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส และ
สังเคราะหดวยแสงไดจัดเปนสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
มโนมติอาณาจักรโพรทิสตา
1.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาไมมีเนื้อเยื่อ
2.สาหรายในอาณาจักรโพรทิสตามีทั้งสีแดง
น้ําตาล และเขียว ซึ่งสามารถสังเคราะหดวยแสงได
3.สาหรายที่เซลลมีเยื่อหุมนิวเคลียส แตยัง
ไมมีเนื้อเยื่อ จัดอยูในอาณาจักรโพรทิสตา
มโนมติอาณาจักรฟงไจ
1.ลักษณะของเสนใยและการสรางสปอรใช
เปนเกณฑในการจําแนกไฟลัมในอาณาจักร
ฟงไจ
มโนมติอาณาจักรพืช
1.พืชมีเมล็ดไดแก กลุมของพืชเมล็ดเปลือย
และพืชดอก
2.พืชมีทอลําเลียงแตไมมีเมล็ดมีลักษณะ
ใกลเคียงกับพืชที่ไมมีทอลําเลียง หรือพืชที่
มีทอลําเลียงแตมีเมล็ดเปลือยมากกวา
พืชดอก
3.การจําแนกไฟลัมในอาณาจักรพืชใชเกณฑ
หลายอยาง เชน การมีทอลําเลียง มีเมล็ด
เปนตน
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
1.ไฟลัมคอรดาตามีทั้งสัตวที่มีกระดูกสันหลัง
และไมมีกระดูกสันหลัง
2.สัตวในไฟลัม Arthropoda มีลักษณะ
สําคัญคือรยางคเปนขอปลอง
สัตวมีกระดูกสันหลัง
1.ปลามีทั้งที่เปนโครงรางเปนกระดูกออน
หรือกระดูกแข็ง
2.สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมบางชนิดมีตอมน้ํานม แตไมสามารถผลิตน้ํานมได
3.สัตวในไฟลัมคอรดาตามีลักษณะรวม คือ
มีชองเหงือก

จํานวน
(คน)

รอยละของ
นักเรียนที่มีมโน
มติคลาดเคลื่อน

12

40.00

8

26.67

3.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจมีเนื้อเยื่อ เพราะมี
การรวมของเซลลเปนดอกเห็ด (ขอ 2)

7

43.75

4.อาณาจักรโพรทิสตาเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
(ขอ 2)
มโนมติอาณาจักรมอเนอรา
1.Lactobacillus sp. สามารถผลิตกรดแลกติกได
จึงถือวาเปนผูผลิตในระบบนิเวศ (ขอ 3)

5

31.25

8

50.00

2.สาหรายที่สังเคราะหดวยแสงได จัดเปนสาหราย
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (ขอ 4)

3

60.00

3

15.79

9

47.37

17

53.12

5

71.43

3

60.00

2.พืชมีทอลําเลียงแตไมมีเมล็ดมีลักษณะใกลเคียง
กับพืชดอกมากที่สุด (ขอ 11)

2

50.00

3.พืชที่มีลักษณะของสปอรเหมือนกัน จะจัดอยูใน
ไฟลัมเดียวกัน (ขอ 13)

8

80.00

มโนมติที่คลาดเคลื่อน
มโนมติการจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
1.เซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส เรียกวา
เซลลโพรคาริโอต (ขอ 1)
2.เซลลยูคาริโอต คือ เซลลที่มีเยื่อหุมเซลล (ขอ 1)

มโนมติอาณาจักรโพรทิสตา
1.การจัดจําแนกกลุมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาใชเกณฑการมีหรือไมมีเนื้อเยื่อ (ขอ 5)
2.มีเฉพาะพืชที่มีสีเขียวเทานั้นที่สามารถสังเคราะห
ดวยแสงได สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไมมีสีเขียวจะไม
สามารถสังเคราะหดวยแสงได (ขอ 5)
3.สาหรายทุกชนิดจัดอยูในอาณาจักรเดียวกัน
(ขอ 6)
มโนมติอาณาจักรฟงไจ
1.แหลงที่พบสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจใชเปน
เกณฑในการจัดจําแนกไฟลัมในอาณาจักรฟงไจ
(ขอ 8)
มโนมติอาณาจักรพืช
1.พืชที่มีเมล็ด คือกลุมของพืชดอกเทานั้น (ขอ 10)

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
1.ไฟลัมคอรดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลัง เทานั้น
(ขอ 14)
2.1 สัตวที่มีลําตัวยาวจัดวาเปนพวกหนอน(ขอ 15)
2.2 สัตวมีขา อยูในไฟลัม Arthropoda (ขอ 15)
2.3 สัตวในไฟลัม Arthropoda มีตัวแข็ง (ขอ 15)
สัตวมีกระดูกสันหลัง
1.ปลาทั้งหมดมีโครงรางเปนกระดูกแข็ง (ขอ 16)

10

90.91

3
5
2

27.27
45.45
18.18

1

100.00

2.สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม (ขอ 18)

8

80.00

3.มีเฉพาะคลาส Chondricthyes เทานั้นที่มี
ชองเหงือก (ขอ 18)

2

20.00
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สรุปผลวิจัย
จากการสํ า รวจความเข า ใจมโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเรื่ อ งอาณาจั ก รของสิ่ ง มี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญไมมีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
(NU) โดยนักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอมากที่สุด และมีมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต คือ ปลาทั้งหมดมีโครงรางเปนกระดูกแข็ง (รอยละ 100) ไฟลัมคอร
ดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลังเทานั้น (รอยละ 90.91) และ พืชที่มีลักษณะของสปอรเหมือนกันจะจัด
อยูในไฟลัมเดียวกันและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม (รอยละ 80) มากที่สุด ตามลําดับ

อภิปรายผล
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต เปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ-การเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเกี่ยวกับหลักการจัดจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
เกณฑในการจัดจําแนกไฟลัมหรือกลุมในแตละอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต รวมถึงลักษณะสําคัญตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ในแตละคลาส ไฟลัม หรืออาณาจักร ซึ่งจากการสํารวจพบวา นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ ปลา
ทั้งหมดมีโครงรางเปนกระดู กแข็ง สัตวมีกระดูกสันหลังทั้งหมดจัดอยูในไฟลัมเดียวกัน และ พืชที่มีลักษณะของ
สปอรเหมือนกันจะจัดอยูในไฟลัมเดียวกัน และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม ตามลําดับ สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก
1. เกณฑที่ใชในการจัดจําแนกมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการศึกษาและไดขอ มูลมากขึ้น สามารถนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชเปนเกณฑในการจัดจําแนกแทนเกณฑการจัดจําแนกที่มีอยูเดิม (Baumgartner & Pace,
2007)
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการจัดจําแนก สงผลใหการแบงกลุมของสิ่งมีชีวิตในแตละระดับ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน เปลี่ยนจากระดับคลาส เปนไฟลัม เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555)
3. ความคงทนในการเรียนรู เพราะธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรตองใชความรูเดิมเปนฐาน สําหรับ
เรียนรูเนื้อหาในระดับสูง ที่มีความตอเนื่องกันเปนลําดับ ผูเรียนที่ไมมีความคงทนในการเรียนรูอาจไมสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหมได ทําใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือไมเขาใจ (วันวิสา กองเสน, 2558)
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดรับจากครูผูสอนแตกตางกัน สงผลตอความคงทนในการ
เรียนรู และความเขาใจมโนมติอาณาของจักรสิ่งมีชีวิตตางกัน (วันวิสา กองเสน, 2558)
5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน เนื่องจากการจัด
จําแนกจะตองอาศัยการสังเกตวามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จึงจะนํามาเปนเกณฑในการจําแนก
ที่ดีได (สถาบันสงเสริมกาสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นใดบาง ดังนั้นครูผูสอน
ควรนําประเด็นเหลานี้มาเปนหัวขอตั้งตนในการเรียน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา
และควรเนนใหมีการสรางความเขาใจมโนมติผานกิจกรรมที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใหผูเรียนเปนผูสํารวจตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอมูล พรอมสรุปองคความรูดวยตนเองตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต
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2. มโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้ควรนําไปขยายมโนมติ โดยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เชน การ
ยกตัวอยางใหมากพอที่จะทําใหนักเรียนจะเกิดมโนมติที่ถูกตอง การใชคําถามที่ไมกอใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน
เนื่องจากคําถามบางคําถามอาจกอใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนได
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
การตรวจสอบมโนมติโดยใชแบบวัดมโนมติแบบ 2 ระดับ อาจตรวจสอบไดไมครอบคลุมในบางมโนมติ
อาจใชการสัมภาษณ หรือแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบมโนมติในครั้งตอไป
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
กับการเรียนแบบปกติ
A Comparison of Learning Achievement and Attitude toward Mathematics of
Secondary 1 Student between Learning by STAD and Traditional Teaching Method
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรียนรู โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบเจต
คติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 1/2 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาหองละ 30 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค
STAD และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมกา ร
เรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา t-test
ผลการวิจัย พบวา คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และ
นักเรียนที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ นอกจากนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบปกติ และมีความพึงพอใจตอการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เจตคติ, การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
Abstract
The purpose of this research is to improve the performance of the Learning
Achievement by STAD Teaching Method topic linear equations in one variable
Mathematics of Secondary 1 efficiency 80/80 and compare the achievement before
school - after school. Using cooperative learning techniques STAD with traditional
learning Method. As well as to compare attitudes and satisfaction Mattayomsuksa 1 of
cooperative learning techniques STAD with traditional learning Method. The sample
used in this study were students at Mattayomsuksa 1/1 and 1/2 Theppitayapanumart
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school Thepa district , Songkhla province, 30 people per room semester 2 of academic
year 2558. The instruments were planning for cooperative learning based on the
technique STAD about linear equations in one variable, the number of 7 plan. Students
take each plan 2 hours. Plan and regular learning activities on linear equations in one
variable, the number of 7 plan, use class time per plan 2 hours. Achievement tests ,
Measurement of attitude and Questionnaire towards cooperative learning activity based
on the technique STAD. The statistical analysis of data, percentage, mean, standard
deviation, and t-test
The results showed that the efficiency (E1 / E2) of the plan of learning activities.
Using cooperative learning techniques STAD about linear equations in one variable for
Mattayomsukksa 1 efficiency value (E1 / E2) was 86.95 / 92.11 which higher than
expected. and using cooperative learning techniques STAD achievement after learning
than before. The significant 01 compared with traditional learning. Attitude towards
mathematics equation in one variable The cooperative learning techniques STAD than
traditional learning and the learning satisfaction of student topic The linear equation with
one variable With the cooperative STAD overall level.
Key words : academic achievement, attitude, cooperative STAD

บทนํา
คณิตศาสตรมีบ ทบาทสําคัญยิ่ งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทั้งยัง เปนเครื่องมื อนําไปสูความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพื้นฐานในการคนควาวิจัย ทําใหมนุษย มี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนามนุษย ใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
อารมณ สามารถ คิ ด เป น ทํ า เป น แก ป ญ หาเป น สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ด วยเหตุ ที่
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ครูผูสอนคณิตศาสตรจึงควรใหความสําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุด หมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ มีทักษะกระบวนการ มีทั กษะการคิด การสรางปญญาและทักษะในการดํ าเนินชีวิ ต
มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะ
ใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ครูผูสอนจะตองเปนผูสงเสริม สนับสนุน แนะแนวทาง กระตุน มีสวนรวม
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถแสวงหาขอมูล สรางความรู สรุปความรูและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ไมเปนผูบอกความรู ไมครอบงําความคิดและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินความรูความเขาใจ
(ศุกรศิริ รับคําอินทร, 2551, น.1)
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนสาระการเรียนรูหนึ่งในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วาดวยการนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปน
ระบบและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.10) จากการสํารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในพื้นที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
16 จํานวน 54 โรงเรียน พบวาภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2554 คิดเปน
รอยละ 32.54 สวนภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2555 คิดเปนรอยละ 28.29
ซึ่งต่ํากวาเดิมรอยละ 4.25 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2555, น.83) และจากการสังเกต
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พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร พบวา มีปญหาหลัก 2 ประการดังนี้ คือ
1) นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนและไมมีปฏิสัมพันธโตตอบกับครู 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญเปนการอธิบายและการถาม
ตอบประกอบการใชเอกสารการสอน ซึ่งยังไมสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากเทาที่ควร
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนแบบ
ตางๆ ที่สามารถชวยแกปญหา พบวาในการสอนคณิตศาสตรนนั้ ควรอาศัยวิธีการสอนที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดให
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน เรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ นักเรียนทุกคนในกลุ มจึงมีสวนรวมในการ
เรียนรูแบงปนทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ยังสงผลตอผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีทักษะการทํางานรวมกันเรียนรู เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู นอกจากนั้นยังกอใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนที่นักเรียนทุกคนไดพูดคุยปรึกษาหารือทํากิจกรรมรวมกัน เปนการชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น (ถวัลย มาศจรัส , 2550, น.18) ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือแบบแรกที่ไดรับการพั ฒนาขึ้นโดย Johns
Kopkins University เรียกวา Student Teams-Achievement Division : STAD เปนรูปแบบการเรียนที่วัด
ความสามารถของผูเรียน โดยแบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน กลุมละ
ประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรีย นรูในเนื้อหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวใหแลว ทําการ
ทดลองความรูคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนแลวนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอน
จะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย สมาชิ กกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม และขอดีของเทคนิค STAD คือ ผูเรียนมีความเอาใจใส
รับ ผิ ด ชอบตั ว เองและกลุ ม รว มกับ สมาชิ กอื่น ส ง เสริ ม ใหผู เรีย นที่ มี ค วามสามารถต า งกั น ได เรีย นรูรว มกั น
ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง ผูเรียนมีความตื่นเตน สนุกสนานกับการเรียนรู
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2555, น.170-175)
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในพื้นฐานสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะไดเรียนในเรื่อง
ของตัวแปรหรือตัวไมทราบคา สมบัติของการเทากัน ซึ่งเปนเรื่องใหมที่นักเรียนยังไมเคยเรียนในชั้นประถมศึกษา
มากอนและนักเรียนยังสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนในเรื่องนี้ไปใชในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นไปได ทั้งนี้ ยังเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร พัฒนาใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกตินี้ สามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดและสามารถนําไปใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมื อ
เทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ
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3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ
การเรียนแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

วิธีการเรียน
1. วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
ภาพที่ 12.กรอบแนวคิ
ดในการวิจัย
วิธีการเรียนแบบปกติ

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
2. เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
3. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา จํานวน 5 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 30 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/2 จํ า นวน 30 คน โรงเรีย นเทพพิ ทยาภาณุ มาศ อํา เภอเทพา จั งหวั ด สงขลา ที่ เรีย นในภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2558 ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling)
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2
ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบปกติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม
14 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการทดลอง ไดแก
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.35-0.85 อํานาจจําแนกระหวาง 0.37-0.75 และมี
คาความเชื่อมั่น 0.87
2.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และมีคาความเชื่อมั่น 0.89
2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิ ค STAD
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และมีคาความเชื่อมั่น 0.91
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก การหาคาความยาก (P) การหาคา
อํานาจจําแนก (r) การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบ E1 /E2 ของชัยยงค พรหมวงศ ความ
เที่ยงตรง (Validity) การทดสอบที (t – test Dependent และ t-test Independent)

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการจั ดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิ ค
STAD มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD และจากการ
เรียนแบบปกติ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. การประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบ
ปกติ โดยภาพรวมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน รองลงมา คือ ดานความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่ เ รี ย น ด า นการสรา งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ด า นกิ จ กรรมการเรีย นการสอนและด า น
กระบวนการกลุม ตามลําดับ โดยการเรียนแบบปกติ พบวา มีภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน
พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการสรางทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร รองลงมา คือ ดานการ
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ดานกระบวนการกลุมและดา น
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามลําดับ
4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหเขาใจเนื้อหามากกวาวิธี
อื่น รองลงมา ไดแก นักเรียนภาคภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือเพื่อนในบางโอกาส นักเรียนมีความสุขในการเรียนกับ
คุณครูที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD นักเรียนและเพื่อนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
นักเรียนและเพื่อนๆ ยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดปฏิบัติดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการเปดโอกาสใหไดใชความสามารถเต็มที่ การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD เปนการใหโอกาสนักเรียนที่เรียนออนไดรับการชวยเหลือ และนักเรียนที่เรียนเกงไดแสดงความสามารถ
นักเรียนตองการใหเพื่อนๆ อธิบายในเรื่องที่ตนไมรู นักเรียนไดมีโอกาสอธิบายและซักถามเพื่อนในกลุมที่ทําให
เขาใจมากขึ้น นักเรียนอยากอธิบายในเรื่องที่รูใหเพื่อนๆ ฟง การเรียนเปนกลุมเล็กๆ และจับคูกันทํางานทําให
การทํางานเสร็จทันเวลา นักเรียนในกลุมไดชวยเหลือซึ่งกั นและกันทําใหเกิดความสามัคคี การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD ทําใหมีความกระตือรือรนมากขึ้น การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหนักเรียนเปนคนมี
เหตุผลมากขึ้น การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหกลาแสดงออกมากขึ้น นักเรียนชอบที่จะทํา
กิจกรรมรวมกับผูอื่นและการเรียนเปนกลุมเล็กๆ ทําใหไมอายที่จะซักถาม ตามลําดับ
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อภิปรายผล
1. คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
STAD เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 มี ค า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องจากไดผานขั้นตอนการสราง
และกระบวนการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว อยางมีระบบดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแตการเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
การศึ กษาเอกสารหลั ก สู ต ร คู มื อ ครู แ ละเอกสารต า งๆ ที่ เกี่ ย วข องกับ การจั ด การเรี ย นรู สาระการเรีย นรู
คณิตศาสตร การวิเคราะหเนื้อหา การกําหนดหนวยการเรียนยอย กําหนดความคิดรวบยอด จุดประสงคการ
เรียนรู การจัดกิจกรรม การเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรู นอกจากนี้ ยังไดผานกระบวนการกลั่นกรอง
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขจากผูทรงคุณวุฒิ ทําใหผูวิจัยไดมีการปรับปรุง แกไขใหมีความถูกตองและเหมาะสม
ตามลําดับ นอกจากนี้ ในระหวางการสอน ผูวิจัยยังไดสังเกตเห็นวาการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถ
ชวยใหผู เรียนได เรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนๆ
รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางดานสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสราง
ความสัมพันธ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการคิดการแกปญหาและอื่นๆ เมื่อตัวผูเรียนไดคิดและ
ตอบโดยผานกระบวนการกลุม ตัวผูเรียนเองก็ไดรับขอมูลยอนกลับอยูตลอดเวลาและเมื่อเจอจุดบกพรองดาน
ไหนก็สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที เปนการเสริมแรงในการเรียน ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุจิต ภิญโญศักดิ์ (2552, น.76) พบวา แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม
และเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) และดานผลลัพธ (E2) เทากับ 80.00/ 77.68 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 75/75
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น ครอบคลุมกับเนื้อหาในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ทําใหผูเรียนมีความกระตื อรือรนในการเรียนรูและทําโจทยคณิตศาสตร
สงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น ทั้งยังนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับใชในชีวิตประจําวันและตอยอดสูการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง โดยมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนและประเมินผลผูเรียนเปน รายบุคคลตามศักยภาพของผูเรียนเอง ทําให
ผูวิจัยไดทราบวาผูเรียนแตละคนไมเขาใจในเรื่องใด จึงมีโอกาสไดปรับปรุง พัฒนา เสริมความรูและความสามารถ
ใหแกผูเรียนในระหวางเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนเองก็มีโอกาสนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของตนเอง ซึ่งการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนี้ทําใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนบงบอกถึง
สภาพความเปนจริงและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของพิสัย พงษ
ธนู (2559, น.91) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบปกติ เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มี
ความเหมาะสมทั้งในดานการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ดาน
การสรางทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานกระบวนการกลุม จึง
สงผลใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ สอดคลองกับผลการศึกษาของโบอาย
คีโอวงษสา (2559, น.150) ที่ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นครหลวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการการ
วิจัยพบวาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนและเพื่อนมี
โอกาสไดทํากิจกรรม แบบฝกหัดและโจทยดวยตนเองอยางตั้งใจ สามารถปรึกษาหารือกันภายในกลุม ชวย
กระตุ นความสนใจแกนักเรียน เกิด ความสนุกในการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนเปนไปอยา งสนุกสนาน
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น สรางมนุษยสัมพันธทดี่ ีระหวางกัน
กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ความ
รับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยยังสงเสริมใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมของนักเรียนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุจิต ภิญโญศักดิ์ (2552, น.76) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมร วมมือเทคนิค STAD อยูใน
ระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีผลทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาประยุกตใช
ในการเรียนการสอนในหนวยอื่น ๆ ตอไป
1.2 ครูควรใหกําลังใจ ยกยองชมเชยแกนักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความมุมานะในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและมีโอกาสที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1.3 ครูควรกระตุนใหนักเรียนไดทดลองทําโจทยและแบบฝกหัดดวยตนเองกอน โดยครูทําหนาที่เปน
เพียงผูชี้แนะหรือใหคําปรึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ไปใชกับนักเรียน
โรงเรียนอื่น เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงบริบทที่แตกตางกับการศึกษาในครั้งนี้ เชน ขนาดของโรงเรียน จํานวน
นักเรียนในชั้นเรียน เปนตน
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2.2 ควรศึกษาถึงตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
เชน ความคงทนในการเรียนรู แรงจูงใจ ปญหาและอุปสรรค เปนตน
2.3 ควรประเมินความคิด เห็นของนักเรียนตอการจัด เรียนรูแบบรวมมือด วยเทคนิค STAD ของ
ครูผูสอน เพื่อรับรู ถึงจุดดี จุดดอยในทัศนะของนักเรียน เพื่อที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรีย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 63 คน ไดมาโดยสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
บริหารงานสูงสุด ไดแก ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงาน
นอยสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
2. การเปรียบเทีย บการบริหารงานวิ ชาการโรงเรียนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สั งกัด สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การบริหาร, งานวิชาการ, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก, เขตพื้นที่การศึกษา
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Abstract
The purposes of the study were :1) to determine of academic administration of small
primary schools under Lopburi primary educational service office 2; 2) to compare the
opinions of school administrators of academic administration of small primary schools under
Lopburi primary educational service office 2 classified by sex, education at level, and
working experience. The sample of the study was 63 small school administrators. The
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.96.
The analysis of the data was accomplished by computation of the percentage, mean, and
standard deviation. T-test numerical values was also computed to test each of the null
hypothesis postulated in the study.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1.The determine of academic administration of small primary schools under Lopburi
primary educational service office 2, found that the overall was at high level ( X = 4.18)
when taking each aspect into consideration found that the highest was supervision, the
second was knowledge management and least management was the curriculum
development.
2. In comparison of academic administration of small schools classified by sex, there
was no significant different while there was a significant different on different education
level and experience by statistic at 0.05 level.
Keywords : administration, academic affairs, small primary schools, educational
service area

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดานรางกาย
อารมณ สั ง คม และสติ ป ญญา ใหเป นผู มองกว างไกล ใฝ ดี ใฝ คิดมี เหตุ ผล มี วิ นั ย และรู จั กรับผิ ดชอบต อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554 ) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต มีจุดมุงหมาย
เนนสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green Society) โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ทุกมิติยึดแนวคิดพื้นฐาน “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย
และสรางคานิยม ชวยใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการ
ทํางาน โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ใหมุง
สูประสิทธิภาพและมีคุณภาพกาวตามโลกไดอยางเทาทัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 2-3)
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบขอมูลขาวสาร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีความเจริญกาวหนาไปมากก็ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย จึงมีความจําเปน
ที่มนุษยจะตองรูจักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อความอยูรอดไนการดํารงชีวิต ประเทศที่
พัฒนาแลวมีองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือ ประชากรของประเทศนั้น ๆ จะเปนผู'มีคุณภาพ ซึ่งประชากรจะมี
คุณภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของตนใหลามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะลมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธคักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู'อื่นไดอยางมีความสุข ถาตองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นจะตองปรับปรุงแนวทาง การกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน การศึกษานับเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศ
ใดที่ประชากรไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพประเทศนั้นจะประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน
การบริหารงานวิชาการเปนการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให
ไดผลดีและมีประสีทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนการบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
โรงเรียนและเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะดองใหความสําคัญ สวนการบริหารดานอื่น ๆ แมจะ
มีความสําคัญแตก็เปนเพียงสวนเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการคําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2560 โดยทํา
การประเมินนักเรียนในขั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ของ
สํานักทดสอบการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คุณภาพการศึกษายังไมบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการและไมเปนที่นาพอใจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2, 2560 : 26) จึงสนใจที่จะวิจัยสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตน สําหรับใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น จึงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โดยจะศึกษาตามภารกิจและงานที่สถานศึกษาตองปฏิบัติไว 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลโดยตรงตอการบริหารและจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 7) ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย
(2552 : 12) คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 32) วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ (2553 : 12)
วิภา ทองหงํา (2554 : 32) สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ (2548 : 29) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ตาม
กรอบที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไว 4 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนา
หลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ จําแนกเปน
- ชาย
- หญิง
2. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
3. ประสบการณทาํ งาน จําแนกเปน
- นอยกวา 10 ป
- ตั้งแต 10-19 ป
- มากกวา 20 ป

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
2. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
3. ดานการนิเทศการศึกษา
4. ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 72 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอร
แกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 63 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสร า งเครื่อ งมื อ โดยศึ ก ษาหลั กการ ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วขอ ง แล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาสร า ง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มา
คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมู ลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา ความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way
Analysis of Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด ไดแก
ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงานนอยสุด ไดแก ดานการ
พัฒนาหลักสูตร
ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด
ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม รองลงมา ไดแก การจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน
ตามจุดมุงหมายหลักสูตร และคาเฉลี่ยการบริหารงาน ดานการพัฒนาหลักสูตร คาเฉลี่ยการบริหารงานนอยที่สุด
ไดแก การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การ
บริหารงานสูงสุด ไดแก การจัดใหมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู รองลงมา ไดแก มีการจัดการ
เรียนรูแตละวิชา เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และคาเฉลี่ยการบริหารงานนอยที่สุด ไดแก ครูผูสอนมีการวิเคราะหภารกิจ
ในการสอน ตามหลักการ กฎเกณฑ ทฤษฎี อยางมีลําดับขั้นตอน
ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด
ไดแก การดําเนินการภายในโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน รองลงมา ไดแก การจัดปายนิเทศ ปาย
ประกาศที่แสดงวิทยาการหรือผลงานทางวิชาการของครูและ และการบริหารวิชาการนอยที่สุด ไดแก มีการสํารวจ
ปญหาและความตองการนิเทศ
ดานการวัดผลประเมินผล พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงาน
สูงสุด ไดแก การจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียน รองลงมา ไดแก มีการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาดวยวิธีที่หลากหลาย และการบริหารงานนอยที่สุด ไดแก การพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไดมาตรฐาน
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2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี
แตกตางจากระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตางจึง
ดําเนินการทดสอบรายคู ตามวิธี การของเชฟเฟ ดานการพัฒนาหลักสูต ร พบวา การศึ กษาระดั บปริญญาตรี ไม
แตกตางจากระดับปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกัน ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ภาพรวม พบวา ประสบการณนอย
กวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตาง
จึงดํา เนินการทดสอบรายคู ตามวิ ธีการของเชฟเฟ ด านการพัฒนาหลักสูตร พบว า ประสบการณ นอยกวา 10 ป
แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
พบวา ประสบการณนอยกวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง
กัน ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป แตกตาง
กับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด ไดแก
ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงานนอยสุด ไดแก ดานการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษา คือ การดําเนินการ
ใหมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหสามารถสรางเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการทุกดาน (ทางดานรางกาย
สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม) เต็มวัยและเต็มตามศักยภาพบุคลากรสําคัญ ที่จะเปนผูปฏิบัติภารกิจนี้ให
บรรลุผล คือ ครูผูสอน ครูที่เขามาอยูในโรงเรียน แตละแหงจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดานความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเจตคติที่มีตอวิชาชีพ บุคลิกภาพ ความตองการ ความรับผิดชอบ ความถนัด ความใสใจ ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองรวมพลังของครูที่มีความแตกตางกันนี้ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตน คือ การพัฒนาคุณภาพของ
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นักเรียน หรือที่เรียกกันวา การสอนจนประสบความสําเร็จตามภารกิจหลั กของหนวยงานและของสถานศึกษา
สอดคลองกับ วิภา ทองหงํา (2554 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 3)
การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 6) สื่อการเรียนการสอน
ความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบ
ทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธดดยตรงตอการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพั นธ และสอดคลองกับ นิลวรรณ วัฒนา
(2556 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะ การบริหารวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ และเปนผูนําทางวิชาการโดยทํางาน
รวมกับครู ใหคําแนะนําและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพกระจายและมอบอํานาจ
ความรับผิดชอบใหครูทุกคนเพื่อใหไดทํางานดวยความเต็มใจ และตระหนักถึงหนาที่ของครูเพื่อถายทอดความรูใหแก
นักเรียนเต็มความสามารถ ผูบริหารตองตระหนักอยูเสมอวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้นมี องคประกอบ
หลายอยาง ซึ่งนอกเหนือ จากการเรียนการสอนในหองแลวยังมีกิจกรรมในโรงเรียนที่กอใหเกิดความรูความสามารถ
ทางวิชาการ และทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงตอง
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา และมั่นคงในหนาที่ การงาน เหมือนๆ กัน สอดคลองกับ วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ
(2553 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแตละระดับทั้งปจจัยที่เกี่ยวของของผู บริหาร ปจจัยที่เกี่ยวของของครู
และปจจัยที่เกี่ยวของของ ผูเรียน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
และสอดคลองกับ วิเชียร ยอดจักร (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม
ไม แตกต า งกัน เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ครู ผู ส อนที่ มี ตํ า แหน ง ต า งกัน มี การบริห ารงานวิ ช าการของ
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สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี
แตกตางจากระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จึงมอง
วา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาการอยางมีคุณภาพของ
บุคลากรและแสดงถึงการมีประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนที่จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพที่พึงปรารถนาตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรแลวยังตองยึดเปาหมายของนโยบายของหนวยงานและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดวย สอดคลองกับ วิเชียร ยอดจักร (2555 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
ผลการวิจัย พบวา ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนง
ตา งกัน มี การบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษา ดา นการพั ฒ นากระบวนการเรียนรู และด านการวัด ผลและ
ประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา มากกวาครู สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน
2.3 เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา10
ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณทํางาน 10-20 ป จึงมองวา การบริหารงานวิชาการ
เปนสิ่งที่สําคัญ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผูเรียนให
มีคุณภาพ มีความรู คุณธรรม และคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะของงานวิชาการจึงเปนเครื่องมือที่ควบคุมและกวางขวาง
มาก การที่จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวประสบความสําเร็จไดมิใชเรื่องงาย ความสลับ ซับซอนและความละเอียด
ประณีตในเนื้อหาวิชาตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่ผูบริหารนาจะวางแนวทางปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อความพัฒนา
ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ผลการศึก ษา พบว า การเปรียบเที ย บสภาพการบริหารงานวิ ช าการในโรงเรียนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน และที่ตั้งโรงเรียน
พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม
สถานภาพและรูปแบบการจัดชั้นเรียน พบวา มีสภาพปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการโดยรวมไมแตกตาง
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การบริหารงานนอยสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรอยางเรงดวนจริงจัง เพื่อสรางและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหประสบ
ผลสําเร็จตอไป
1.2 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การบริหารงานสูงสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอ
ไดเปรียบนี้นํามาเปนสวนขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี การศึ กษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป
2.2 ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บการศึ กษาการบริ หารงานวิ ช าการโรงเรีย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.).
คํามาย บุญสนอง. (2551). ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนนักบริหารมืออาชีพกับการบริหารวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1. ปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
นิลวรรณ วัฒนา. (2556). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อสงเสริม กรุงเทพมหานคร.
พิมลพรรณ กุลาสา. (2556). สภาพปญหาและแนวทางในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2. ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รุงชัชดาพร เวหะชาติ. (2552). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิมพครั้งที่ 3. สงขลา : บริษัท นํา
ศิลปโฆษณา จํากัด.
ลาวรรณ โสภิส. (2558). ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงสู
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1. วิ ท ยานิ พ นธ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา.

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิภา ทองหงํา. (2554). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญาปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร.
วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ. (2553). รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับ ประถมศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร. ปรัชญาดุษดียบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วรรณกร เรือกิจ. (2558). แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.
วิเชียร ยอดจักร. (2555). ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1. สารนิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ.
ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย (2552). ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอโคกเจริญ
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลพบุ รี เ ขต 2. สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 15
มกราคม 2555 จาก
,www.nmwit.ac.th/edoc/uploade/2071.doc
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีลพบุรี เขต2. (2560). แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2. ลพบุรี : กลุมนโยบายและแผน.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ. (2548). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
Gorton, Richard A. (1983). School Administration and Supervision Leadership Challenges and
Opportunities. 2 nd ed. Dubuge : Wm. C. Brown.
Mattox, Donals. (1987). "A Study ofInservice Needs of lllinois Public School Elmentary Principals,"
Dissertation Abstracts International.12(1).
Pfiffner, J. M. (1976). Administrative behavior. New York : McMillan.

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน
THE PARTICIPATION IN CHILD DEVELOMENT CENTER SOPPONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIONS ORGANIZATION PANGMAPHA DISTRICT
MEA HONG SON PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อภิญญา เลาหมี่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครองนักเรียน จํานวน 157 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความ
เชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคา
ที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือคา เอฟ
ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุ กด า น เรีย งตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ด า นวิ ช าการ ด า นการบริห ารงานทั่ ว ไป ด า นงบประมาณ และด า นการ
บริหารงานบุคคล ตามลําดับ และ2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮ องสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวน
รว มต อการบริหารงานของศู นย พัฒ นาเด็กเล็ กองคการบริหารสวนตํ าบลสบปอง อําเภอปางมะผา จั งหวั ด
แมฮองสอน ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การมีสวนรวม การบริหารงาน
Abstract
The research were aimed to study 1) the participation in child development center
sub-district administration organization Pangmapha district Meahongson province and 2)
to compare the participation in child development center sub-district administration
organization Pangmapha district Meahongson province by personal factors. The sample
in this research is educational manager, board of child development center, teacher and
parent total 157 people. The tools used in this research is a questionnaire with the
reliability 0.95 Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and One Way Anova.
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The results showed that 1) the participation in child development center subdistrict administration organization Pangmapha district Meahongson province overall
was high level. Considering it was high level that in all aspects. Descending order:
academic, general administration, budget, and personnel management. And 2) compare
the participation in child development center sub-district administration organization
Pangmapha district Meahongson province by personal age with different had the the
participation in child development center sub-district administration organization
difference significant 0.05 but sex, status, education, occupation, and income per month
not difference.
Key Word (S) : participation, management

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 49 กําหนดใหบุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลื อกของประชาชน การเรียนรูด วยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตยอมไดรับความ
คุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักประสานงานและพัฒนาการ
จัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ม.ป.ท., 2550) จุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงไดกลาวถึงการ
ใหสถาบันตางๆในสังคมไมวาจะเปนครอบครัวชุมชนองคการและสถานประกอบการในชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชนองค การวิ ช าชี พสถาบั นทางศาสนาและสถาบั นอื่น ๆเขา มามี สว นรว มในการจั ด การศึ ก ษากระทรวง
ศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบดวยคณะบุคคลหลายฝายทั้งใน
สวนโรงเรียนชุมชนและบานมารวมทําหนาที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนหนวยงานที่มีภารกิจสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นตั้งแตแรกเกิดจนตาย ซึ่งประชากรปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ป)นับไดวาเปนวัยพึ่งพิงที่
อาศัยอยูในพื้นที่ (setting)ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ. 2551:5) ซึ่งมีนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0-5 ป ทุกคนอยางมีคุณภาพ
เต็มศักยภาพมีค รอบครัวเปนแกนหลักและผูมีหนาที่ดูแลเด็กและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการ
จัดบริการและสิ่ งแวดลอมที่ ดีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของท องถิ่น และการพั ฒนาเด็กตามวัย โดยแบ ง
ออกเปน 2 สวนตามชวงอายุ คือ อายุแรกเกิด – 3 ป และอายุ 3–5 ป ซึ่งในชวง กลุมอายุแรก การอบรมเลี้ยงดู
จะมุงเนนที่พอแมและครอบครัวสวนชวงกลุมอายุ 3–5 ป มีสถานศึกษาดูแล ไดแก สถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาเอกชนสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลเด็ก
อายุ 3 ปขึ้นไป
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุ 3 -5 ปมีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตาง ๆ ที่
ถายโอนไปใหอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มั สยิด
กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.มาตรฐานการดําเนินงาน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1) ซึ่งรูปแบบการจัดตั้ งศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการเอง กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดตั้งและ
รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดหาหรือจัดจางบุคลากรทางการศึกษาเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนกลุมองคกรประชาคม ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู อยางนอย 1 คน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนเลขานุการ รูปแบบนี้เหมาะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อัตรากําลังบุค ลากรทางการศึกษาตาม
การแบงโครงสรางขององคกรอยางเพียงพอ และรูปแบบที่ 2 มอบหมายผูแทนชุมชนบริหารจัดการ รูปแบบนี้
เหมาะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจํากัดดานอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษา ไมมีการกําหนด
โครงสราง ของสวนการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สังกัดกรมสงเสริม การปกครอง
สวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย3-5 ป ในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีภารกิจดานการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแตอายุ 3-5 ปโดยครอบคลุมการบริหารจัด
การศึกษา ดานการบริหารจัดการทั่วไป ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย, 2553: 2) โดยการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบปอง มีนโยบายจัดการศึกษา คือ
เรียนรูอยางมีความสุขผานการเลนและลงมือทํากิจกรรมภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและบรรยากาศ
ที่อบอุน เปนมิตร และปลอดภัยมีกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิด และจินตนาการกิจกรรมที่ไดใชประสาทสัมผัส
เพื่อฝกใหการรับรูไดฝกคิดแกปญหาในชีวิตประจําวัน ที่ถูกตอง เหมาะสม ตามวัย
ในสวนของการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จากรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาดานปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงานของ ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2558 พบวาแตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กประสบปญหาดานตาง ๆ คือปจจัย
ภายนอกพบวาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมมีปจจัยที่เอื้อตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูบ าง
คือคณะกรรมการศูนยมีภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงวิทยาการทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงมีการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นเชนการแตงกาย กิจกรรมในงานประเพณีตางๆ ภาษาพูด นักเรียน
จึงเห็นคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นเพราะผูปกครองมีการ
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นแตสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีอยู
หลายประการเชนคณะกรรมการมีความรวมมือในการจัดการศึกษานอย ภาษาที่ใชเปนภาษาถิ่นและใชภาษาไทย
เปนภาษาที่สองทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอีกสาเหตุคือบิดามารดาของนักเรียนสวนใหญ
ประกอบอาชีพการเกษตรและมีความรูนอยขาดความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษามีผลกระทบตอการใหการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
ไมมีเวลาเอาใจใสนักเรียนในเรื่องกิริยามารยาทและระเบียบวินัยทําใหนักเรียนขาดระเบียบวินัยและมารยาทที่ดี
สว นป จจั ย ด า นเศรษฐกิจ ก็เป น อุปสรรคตอการจั ด การเรียนการสอนของศูน ย พั ฒนาเด็กเล็ กเป น อยา งมาก
ผูปกครองมีฐานะยากจนไมสามารถจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการเรียนรู เทา เทียมผูอื่นและสงผลใหสุขภาพ
อนามัยนักเรียนไมดีเทาที่ควร
จากสภาพปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง และมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน วามีการบริหารจัดการอยางไร และมีปจจัยอะไรที่มีความสัมพันธตอการบริหาร
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งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวั ดแมฮองสอนเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

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

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

ตัวแปรตาม

การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ดานวิชาการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารงานทั่วไป

ภาพพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรตาม ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสบปอง บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 259 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 157 คนประกอบดวย
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ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตํา บลสบปอง บุคลากรทางการศึกษา
ผูปกครอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 157 คน
ขอบเขตดานระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการทําการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 รวม
ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
2. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนและนําขอมูลไปใชประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาตอไป

วิธีการวิจัย
การวิจัย การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน ตําบลสบปอง อําเภอปาง
มะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและ
เปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน เปน
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 เปนคําถามสําหรับวัดระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยใช Rating Scale คําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด
4 คะแนน
หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ มาก
3 คะแนน
หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง
2 คะแนน
หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ นอย
1 คะแนน
หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ นอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นํ า เครื่ อ งมื อที่ ป รับ ปรุง แล ว เสนอใหผู เชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา(Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ
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6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค
(Cronbach, 1951) เทากับ .978
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบจัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืน นํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณทุกฉบับ
จากนั้นนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติ พื้นฐาน ไดแก คาความถี่ และคารอยละ เพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2. ขอมูลการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน ตําบลสบปอง อําเภอปาง
มะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยใช Rating Scale คําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้
คํานวณโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
กําหนดการแปลผลดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ มาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ นอย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ นอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่จํา แนกเปน 2 กลุม คํานวณโดยใช
สถิติทดสอบที (T - test) ที่จําแนกมากกวา 2 กลุม ขึ้นไป คํานวณโดยใชสถิติทดสอบ เอฟ (F - test) และใน
กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จะใชวิธีทดสอบในรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล
ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงบประมาณ และดานการบริ หารงานบุคคล
ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนมีแนวทางในการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จึงทําใหการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของเจมจิรา บุญตาย (2554: บทคัดยอ) ศึกษา ความตองการมีสวนรวมของ ผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนวียา วาจา
สัตย (2556: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว พบวา การมีสวนรวมของของผูปกครองในการจัด
การศึ กษาปฐมวัย ของศูน ย พัฒ นาเด็กเล็ กในเขตเทศบาล เมืองวั ง น้ํา เย็น อํา เภอวั ง น้ํา เย็น จั ง หวั ดสระแกว
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของบุษรินทร ชาญธาตรี (2557: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนเทศบาล2 วัด
กลาง ทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมแตกตางกัน
อาจเนื่องมาจากอายุของผูตอบแบบสอบถามทีต่ างกัน ทําใหมีประสบการณตางกัน จึงทําใหการมีสวนรวมตอการ
บริหารงานของศูนยพั ฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผ า จัง หวัด แมฮองสอน
จําแนกตามอายุ ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของบุษรินทร ชาญธาตรี (2557: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารโรงเรียน เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบการมีสวนร วมของชุมชน ในการบริหารโรงเรียน
เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามเพศ สถานะ ตําแหนงและรายไดทั้งโดยรวม และทุกรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต
สอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ มิ่ งเมือง (2555: 96-98) ศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นนทบุรี โดยจําแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของประจวบ ลังกา (2554: 75) ศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย นเทศบาลเมื อ ง แม ฮ อ งสอน พบว า การกํ า กั บ กิ จ การของสถานศึ กษา
คณะกรรมการสถานศึ กษามี สว นรวมในการส ง เสริม สนั บสนุ น ใหส ถานศึ กษาจั ดระบบการปกครอง ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียน ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบการ
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กําหนดประเด็นเกณฑความสําเร็จ การกํากับติดตาม ใหสอดคลองกับ แผนปฏิบัติการประจํา ปงบประมาณของ
สถานศึกษา สวนประเด็นที่ไมมีสวนรวม ดังนี้ การใหความเห็นชอบการวัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนใน สถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการวาง
แผนการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา การใหความเห็น การกําหนด ประเด็นเกณฑความสําเร็จ การกํากับ
ติดตาม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ปญหาที่พบ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสวนใหญไมเขาใจอํานาจและบทบาทหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปของ สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีภารกิจมากจึงไมมีเวลาเขารวมประชุมอยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานบางทานไมกลาแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานเขาใจวาการ
บริหารงานทั่วไปเปนอํานาจหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด านวิ ชาการ จากการศึกษาพบว า สถานศึกษาควรมี การประเมิ นผลการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษา เพื่อเปนมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
2.ดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ภาคสวนที่เกี่ยวของควรมีสวนรวมจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาโดยระดมจากภาคเอกชน เพื่อสนบสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบวา ควรเสริมสรางวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร
เพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
4. ดานการบริหารทั่วไป จากการศึกษาพบวา ควรใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
การลงโทษนักเรียน เพื่อใหมีความเหมาะสมมากที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบคนหาจุดเดนและจุดดอย พัฒนาจุดเดน และปรับปรุงจุดดอย
2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เพื่อสงเสริมการบริหาร
แบบมีสวนรวมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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แนวทางการศึกษาผูเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนในระบบบานเรียน
The education for Study guide of elementary school learner in Homes school system

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อภิญญา บัวแดงสกุลใหม
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน
ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทํา ความเขาใจเรื่องการจัด
การศึกษาแบบบานเรียน และเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการศึกษาบานเรียน โดยผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษา
จากเอกสารวิชาการ งานวิจัย อินเทอรเน็ต และจากการสัมภาษณพอ แมหรือผูปกครอง การเรียนการสอนแบบ
บานเรียน และ ผูจัดการหรือครูขององคกรการศึกษาที่มี การจัดการเรียนในระบบการศึกษาทางเลื อกและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประสบการณบานเรียน จากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังกลาว สามารถสรุปสิ่ง
ที่ศึกษามาไดดังนี้บานเรียน (Home School) เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดทํา ขึ้น ซึ่งเปนการ
จัดการศึกษาที่เปนการผสมผสานรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และตามอัธยาศัยซึ่งผูเรียนในบานเรียนจะมีศักดิ์และสิทธิเชนเดียวกับผูเรียนที่ศึกษาในระบบโรงเรียน
โดยบานเรียนจะจัดทํา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยเนนตัวผูเรียนเปนสํา คัญ เพื่อใหหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู นั้น มีความสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียนมากที่สุด โดยครอบครัวจะเปน
ผูดําเนินการทั้งหมด ตั้งแตจัดทํา หลักสูตรการศึกษา กระบวนการสอน การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน รวมทั้ง
การทัศนะศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู โดยบานเรียนมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาสูความเปนมนุษยโดย
สมบูรณ คือมีความรูคูคุณธรรม และผูเรียนคนพบความตองการ ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางแทจริง
ความพรอมของพอแมที่จะจัดการศึกษาบานเรียนมีความสํา คัญ โดยพอแมควรพิจารณาถึงความพรอม
ในดานตางๆเชน ดานความรูของพอแม ที่ถึงแมวาพอแมบางคนจะไมไดจบการศึกษาในระดับสูงมาก หรือเรียน
วิชาชีพครูมา แตก็สามารถจัดการศึกษาใหลูกตนไดโดยพอแมที่จัดบานเรียนควรเปนผูที่คนควาหาความรูอยูเสมอ
เพราะปจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะทําใหพอแมสามารถเขาถึงความรูไดไมยาก และขอมูลความรูที่มีมากมายทั้งตํา รา
อินเทอรเน็ต หรือการสอบถามจากผูรู พอแมก็สามารถที่จะเขาใจและสังเคราะหความรูนั้นมาสอนลูกได หรือ
หากพอแมไมสามารถที่จะสอนหลักความรูบางอยางไดดวยตนเองจริงๆ ก็สามารถที่จะใหผู เรียนไดเรียนเสริม
เพิ่มเติมความรูกับผูรูไดแต จากการศึกษาโดยรวมแลวพบวาพอแมที่จัดบานเรียนใหลูกตนนั้นคอนขางที่จะมี
การศึกษาที่ดี และ จบปริญญาตรีเปนสวนมากซึ่งความรูของพอแมก็ถือเปนปจจัยที่สํา คัญมากในการพัฒนา
จัดรูปแบบการเรียนการสอนของผูเรียนในระดับประถมศึกษาอยางมีความสุขเพราะเปนการปูพื้นฐานของชีวิต
ใหกับลูกดวย
คําสําคัญ : บานเรียน ,โรงเรียนในระบบ ,การศึกษานอกระบบ ,ศูนยการเรียนรู
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Abstract
This study is a qualitative study. The purpose is to study and understand the
management of home schooling. And to study the process of home schooling. The study
was based on the Internet research papers and interviews. Mother or guardian Home
schooling and managers, or teachers of educational organizations that provide education
in alternative education systems and exchange of experiences on home schooling.
This study is a qualitative study. The purpose is to study and understand the
management of home schooling. And to study the process of home schooling. The study
was based on the Internet research papers and interviews. Mother or guardian Home
schooling and managers, or teachers of educational organizations that provide education
in alternative education systems and exchange of experiences on home schooling.
The availability of parents to study home education is important. Parents should
consider the following Parental knowledge. Although some parents do not graduate at
high levels. Or teacher education. But it can be taught to children by parents who are
home school should always be researched. Overall, it was found that parents who
organize their children's education are quite good at education. The knowledge of parents
is a very important factor in the development of the teaching style of the students in
elementary school, because it is the foundation of life. With children
Key Word : Home School , Informal Education System ,Non – Formal Education ,
learning center

บทนํา
ในปจจุบันการศึกษาของไทยมีรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกสรรที่จะศึกษาได
ตามวัตถุประสงคของครอบครัวและผูเรียนที่ตองการจะมุงเนน เชน การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย แตการศึกษากระแสหลักของสังคมยังคงเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนที่
ยังคงไดรับการยอมรับและความไววางใจจากพอแมหรือผูปกครองในการสงบุตรหลานของตนเขาสูการเรียนใน
ระบบโรงเรี ย น โรงเรี ย นในป จ จุ บั น ยั ง คงทํ า หน า ที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ หากแตยังคงมีการศึกษาทางเลือกที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยแลวยังมีอีกระบบหนึ่ง คือ “บานเรียน” เปนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวเลือกที่
จะนําบุตรหลานออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือไมนําบุตรหลานเขาสูระบบการเรียนในโรงเรียน ตามที่
ครอบครัวสมัยปจจุบันนิยมทํากัน มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปนระบบที่ไดรับความ
ไววางใจในการพัฒนาผูเรียนมาหลายยุค หลายสมัย และการจัดการศึกษาบานเรียนนั้นมีการจัดการศึกษา
อยางไร เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือไม แลวจะทําการจัดการเรียนการสอน สรางสรรคหลักสูตร
รวมทั้งมีการวัดและการประเมินผลอยางไร ตลอดจนปญหาจากการที่สังคมมองวาผูเรียนบานเรียนจะตองมี
ปญหาทางดานทักษะทางสังคมเพราะไมไดปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน
ปจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ยังคงมีรู ปแบบการเรียนการสอนที่ขาดความ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยโลกาภิวัฒน ครูเปนศูนยกลางของระบบการเรียนรู รวมทั้งหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูที่ตายตัว ไมไดมีการปรับเปลี่ยนตามความตองการและศักยภาพของผูเรียน(แนวทางปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550.) อีกทั้งถูกจํากัดการเรียนรูดวยชั่วโมงเรียนที่ตายตัว และ
การเนนการเรียนการสอนในดานวิชาการ นํามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาตอระบบการศึกษาของพอแม และการนํา
ลูกออกจากระบบโรงเรียนเพื่อขจัดปญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ผูปกครองจํานวนหนึ่ง
ที่เกิดความกังขาในประโยชนที่ไดจากการศึกษาในระบบโรงเรียนเนื่องจากลูกหลานไมสามารถเขากับระบบ
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โรงเรียนไดดีเทาที่ควรหรือเรียนหนังสือไมรูเรื่อง ครึ่งๆกลางๆ ขณะเดียวกันเมื่อลูกเรียนหนังสือสูงขึ้นกลับทําตัว
เปนปญหามากขึ้น สังคมมากขึ้น หรือไมยอมทํางานที่ใชแรงงาน ติดเพื่อน ติดสังคม (วิทยากร เชียงกูล , 2553 )
อีกดานหนึ่งบุคลากร “ครู” ซึ่งปจจุบันพบวาครูผูสอนยังดําเนินการสอนโดยวิธีเดิมๆ มีตําราเรียนที่ยัง
ขาดการพัฒนาเปนหลักทําใหผลที่เด็กจะไดจึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และครูยังตองพบกับปญหาดาน
ปริมาณของนักเรียนในโรงเรียน โดยเฉลี่ยทั้งประเทศสวนใหญอยูในเกณฑอัตราสวนนักเรียนตอครู 26:1 ( สํานัก
นโยบายและแผนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 )
ยังมีพอแมของเด็กบางกลุมคิดวาการที่ตองไปศึกษาในโรงเรียนยังไมแนใจวาบุตรหลานของตนจะไดรับ
ความปลอดภัยจากสังคมของโรงเรียนหรือไม ซึ่งจะเห็นเปนขาวอยูโดยทั่วไป จากการรุนแรงของครูผูสอน จาก
กลุมเพื่อนที่ไมใชกลุมเดียวกัน อีกดวย
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโฮมสคูลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-centered,
Student-centered หรือ Child-centered) มีหลักการวากระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุ นให
มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปที่
การทองจําเพียงเนื้อหา โดยครูจะมีบทบาทเปนผูกระตุ น ผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อ
จําเปน ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนรู
ดังนั้นแนวความคิดของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงเปนแนวความคิดของการเรียนการ
สอนในระบบบานเรียน หรือ การสอนโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 2551)
ยุทธชัย อุทัยวรรณ ผูจัดการมูลนิธิแสงอรุณ ปจจุบันดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสมาคมบานเรียนไทย ให
ความเห็นถึงสถานการณของระบบการเรียนแบบโฮมสคูลในเมืองไทยวาการศึกษาแบบบา นเรียนไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น มีคนเขาใจมากขึ้น มีกฎหมายออกมาทําใหสถานภาพสมบูรณมากขึ้น แลวก็มีการอนุมัติคาใชจาย
มาชวยเหลือ ในแงของความชัดเจนก็มีหนวยงานอยาง สพฐ. เขามาดูแลรับผิดชอบ
ดวยหลักการและเหตุผลดังที่กลาวไวขาวตนนี้ผูวิจัย จึงตองการที่จะตองศึกษาปญหา และสาเหตุการที่
เด็กหรือผูปกครองตองการออกจากระบบโรงเรียนเพราะการศึกษาในระบบลมเหลวจริงหรือ การพัฒนาทักษะ
ทางดานสังคมของผูเรียนที่เรียนในระบบบานเรียนในประเทศไทย และสังคม ความพรอม และผลที่ไดรับ ตลอด
จนถึงความคาดหวังของแตละครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบานเรียนไดผลตามที่พึงประสงคหรือไม และรูปแบบ
ของการศึกษาแบบบานเรียนควรเปนอยางไรเพื่อใหไดผลตามที่พึงประสงคของผูปกครองและรูปแบบใดที่ทําให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและรูปแบบการศึกษาบานเรียนระดับประถมศึกษาในมูลนิธิธรรมานุรักษ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาในระบบบานเรียน
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

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

การจัดการเรียนการสอนแบบ
บานเรียน
1.สาเหตุที่ครอบครัวนําบุตร หลานออกจาก
การศึกษาในระบบ
2.พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับบานเรียน
3.รูปแบบการศึกษาในประเทศไทย

แนวทางการศึกษา
ผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่เรียนใน
ระบบบานเรียน

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

ดานสังคม
1.การยอมรับกฎระเบียบ
2.ความรับผิดชอบตอสังคม
3 ประเพณีและวัฒนธรรม

ดานหลักสูตร
1.ขอบเขตเนื้อหา8สาระ พื้นฐาน
2.กระบวนการเรียนการสอน
3.ประสบการณเสริมการเรียนรู
4.การประเมินผล
ดานรางกาย
1.ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย
2.ทักษะการปฏิบัติดานสุขภาพ
3. กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย

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

วิธีดําเนินการวิจัย
ผลการวิ จัย วิ ธีดํ าเนิน การวิ จัย “แนวทางการศึ กษาผูเรียนระดั บประถมศึกษาในระบบบา นเรีย น”
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซึ่งเปนการแสวงหาความรูโดยพิจารณาปรากฎการณทาง
สังคมจากสภาพ แวดลอมสภาพแวดลอมตามความเปนจริง วิธีการนี้สนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด คานิยม
อุดมการณ แ ละรูป แบบการเรีย นรูที่ พึ ง ประสงค ข องบุ ค คล โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เก็บ รวบรวม ขอ มู ล จากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมรวมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดรูปแบบ
ผูเรียนระดับประถมศึกษาในการศึกษาแบบบานเรียน ทํา การวิเคราะห ขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบ
อุปนัยในการวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดการวิจัยดังตอไปนี้
1. กลุมผูใหขอมูลหลัก
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
สรุปผลตามวัตถุประสงคในการวิจัยนี้มี 2 ประเด็นโดยมีขอคนพบในแตละประเด็น ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปญหารูปแบบการศึกษาบานเรียนระดับประถมศึกษาในมูลนิธิธรรมานุรักษ
จากการสัม ภาษณแมชี จุติ ภา ทรรพสุ ทธิ์ ผู บริหารมูล นิธิ ธรรมานุรักษ ที่ มี วัต ถุป ระสงค สงเคราะห
การศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต จากคุณครูโรงเรียนหมูบานเด็ก ตําบลวังดง อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
และผูบริหารสถานศึกษาในระบบโรงเรียนบานเกาะแกว (การไฟฟาอุปถัมภ) และจากครอบครัวตาง ๆ ที่จัดการ
เรียนการสอนแบบบานเรียน จากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปสิ่งที่ศึกษามา
ไดเปรียบเทียบกันกับศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยธรรมานุรักษ ในมูลนิธิธรรมานุรักษได ดังนี้ ศูนยการศึกษาตาม
อัธยาศัยธรรมานุรักษจัดการเรียนแบบผสมผสานไมไดยึดหลักแบบใดแบบหนึ่งเนื่องจากเด็กในบานธรรมานุรักษ
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เปนเด็กที่มีวัยแตกตางกันไมสามารถจัดการศึกษาเปนระดับชั้นเรียนตามอายุได จึงไดจัดการศึกษาตามวัย ตาม
ความสามารถและทักษะของแตละคนโดยวิเคราะหเปนรายบุคคล และมีทั้งเด็กที่เรียนในระบบ นอกระบบ
สํ า หรั บ เด็ ก ที่ อ ยู ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษานั้ น จะเป น การเรี ย นการสอนในรู ป แบบศู น ย ก ารเรี ย นรู และสอบ
ประเมินผลรวมกับโรงเรียนโดยสงรายชื่อเขาในระบบโรงเรียนใกลเคียงที่อยูในตําบลเดียวกันการประเมินผลโดย
ให ท างศู น ย ก ารเรี ย นเป น ผู ป ระเมิ น และส ง เด็ ก ไปให โ รงเรี ย นประเมิ น ด ว ย เช น การสอบวั ด ผลของ
กระทรวงศึกษาธิการเชนการสอบO-NET หรือ N-NET เปนบางชั้นเพื่อเปนการวัดผลจากทางรัฐดวย แตในดาน
การเรียนการสอน ศูนยการเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการแบงเด็กเปนกลุมตามอายุที่ไลเลี่ยกัน
กลุมละ 6-7 คน และจะมีครู ซึ่งจะทําหนาที่เปนครู และแม 2 คนตอ 1 กลุม ในชวงเชาจะเปนการเรียนการสอน
ดานวิชาการ เชน การประเมินผลการอาน การเขียนและทบทวนจากงานที่ทําคางไวตอนเย็นของเมื่อวาน หรือ
จัดทํารายงาน โครงการตาง ๆ ทั้งเปนแบบรายงานผล หรือแผนที่จะทํางานตอไปจากนั้นตอนบายก็จะเปนการ
ทํางานตามแผนที่แตละกลุมวางไว แผนตาง ๆ จะใหเด็กเปนผูโหวตกันเองวาอยากเรียนอะไร ครูก็จะมีหนาที่หา
ขอมูลและเตรียมการตาง ๆ เพื่อสอนเด็กโดยวิธีนันทนาการรวมหลายๆวิชาอยูในวิชาเดียวกัน เชน เรียนเกษตร
เด็กอยากปลูกพืชสมุนไพร ครูก็จะจัดเตรียมอธิบายถึงสมุนไพรตาง ๆ ใหเด็กจดบันทึกในกระบวนการที่ทําเปน
ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษตามระดับของผูเรียน ในระหวางการปลูกตนไมหรือเตรียมดิน ครูก็จะสนทนา
กับเด็ก เปนสองภาษา ไทย และอังกฤษ ตลอดจนถึงสมุนไพรแตละชนิดมีอยูในภาคใดเพราะเหตุใดและภาคนั้น
ๆ มีวัฒนธรรม ประเพณีอยางไร เปนการบูรนาการไปในวิชาสังคม หรือถาเวลาเหลือเด็ก ๆ ก็จะอาศั ยพื้นที่
บริเวณนั้นวาดภาพตามจินตนาการครูก็จะคอยใหความชวยเหลือแนะนําเปนวิชาศิลปะหรือบางวันครูก็จะพารอง
เพลงเปนการพักผอนหยอนใจ ใหเด็กมีความสุขสลับการเรียนรู วันรุงขึ้นก็เปนการถอดบทเรียนที่ไดจากเมื่อวาน
ดังนี้เปนตน ผูวิจัยเห็นวาการเรียนการสอนระบบนี้เปนระบบบานเรียนคือเรียนในสิ่งที่เด็กสนใจ และสอนแบบ
เด็กไมรูวาสอน เหมือนพูดคุย เลน รวมกัน ไมมีรูปแบบจะวิ่ง จะนั่งเรียนหรือนอนเลน เรียนแบบสบาย ๆ พอ
ครบเวลา เชน 2 สัปดาห ก็จะเปลี่ยนกลุมเรียนโดยเปลี่ยนกลุมครูไปเรียนวิชาอื่น ที่สนใจเพิ่มเติม เปนการเรียน
แบบเวียนฐาน จะมีประมาณ 5-6 ฐานในหนึ่งเทอมเพื่อไมใหเด็กเบื่อ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในระบบบานเรียน จากการศึกษา
ขอมูลโดยการสังเกต พูดคุยและสัมภาษณบุคคลากรตาง ๆ สวนมากผูที่จัดการศึกษาแบบระบบบานเรียนจะเปน
ผูที่ มี ค วามพรอมในทุ กด า นที่ จ ะสอนลู ก หรือเด็ก ๆ ไม ว า จะเป น บ า นเรีย น ศูน ย การเรีย น และโรงเรีย นที่
สนับสนุนระบบบานเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่สนับสนุนโดยการรับชื่อเด็กเขาเพื่อเปนผูออกใบประกาศนียบัตร
ใหกับเด็กที่เรียนที่บานเรียน เนื่องจากเปนการรับกันเองและยังมีผูคัดคานมากจึงเปนการยากลําบากที่จะทํางาน
ดังนั้นโรงเรียนที่ใหความรวมมือจึงมักถูกเพงเล็ง แตจากการคุยกับบุคลากรในโรงเรียนของรัฐที่รับการลงทะเบียน
กับเด็กบานเรียนบอกวาไมหนักใจเรื่องการเรียนของเด็กในระบบบานเรียนเพราะสวนใหญเด็ กที่เรียนในระบบ
บา นเรีย นจะมี เกณฑ พื้ น ฐานการเรียนที่ ผ านเกณฑ ไ ด ดีบ างคนอาจดี กว าเด็ กในระบบด ว ยซ้ํ า เพราะพอ แม
ครอบครัวมีความใกลชิดและเขาใจเด็กไดดีกวา แตสิ่งที่หวงคือในดานสังคมเกรงวาขาดเพื่ อนจะทําใหเด็กเขา
สังคมไมได แตผูวิจัยเห็นวาเปนสวนนอยของเด็กในระบบบานเรียนที่ขาดสังคม ในสวนใหญเด็กในระบบบาน
เรียนจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเขากับวัฒนธรรม ประเพณี สวนรวมไดดีตามระดับที่ควรเปน

อภิปรายผล
การศึกษารูปแบบผูเรียนระดับประถมศึกษาในระบบบานเรียนที่ผูวิจัยไดศึกษามาจากขอมูลตาง ๆ พอ
นํามาสรุปไดตามตัวแปรที่เปนขอบเขตของการศึกษาแตละตัวแปรในลักษณะอันพึงประสงคในแตละตัวแปรได
ดังนี้
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สภาพแวดลอม
บาน หรือแหลงเรียนรู ตองมีความพรอมพอสมควร จะใชเปนบานที่อยูอาศัย หรือที่ทํางาน อาชีพของ
ครอบครัว ก็ได ใหมีอากาศปลอดโปรง เพื่อสุขพลานามัยและใหสบาย ๆในการเรียนรูและอารมณ
อาชีพของผูปกครอง ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็ก หากพอแมหรือเด็กตองการสืบทอดอาชีพ
ของพอ แม หรือมีความสนใจในอาชีพของพอแม ก็ใหจัดเรื่องตารามเรียน และใหเด็กเรียนรูไปพรอมๆ กับการ
ทํางานของพอ แม และใหปฏิบัติจริงเทาที่ความสามารถจะทําได
ความพร อ มของครอบครั ว พ อ แม หรื อ ผู ป กครองจั ด เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะเป น สภาพแวดล อ มได
เชนเดียวกัน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอพัฒนาการเด็ก บุค คลเปนสิ่งสํ าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเรียนระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพราะจะตองเปนผูที่เสียสละทั้งการและใจ จะตองมีความยุติธรรมไมเลือกปฏิบัติ และ
ตองไมตําหนิพฤตอกรรมที่ผานมาของเด็กเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม (นิติธร ปลวาสน 2556)
ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูของลูกคือความพรอมของพอ แม หรือผูปกครอง
ที่ทําหนาที่พอ แม เพราะนั่นคือสิ่งแวดลอมที่ดีเยี่ยมนั่นเอง
ดานสภาวะจิตใจและอารมณของผูเรียนอารมณเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูเรียนเนื่องจากอารมณ
เปนจุดเริ่มตนของความสนใจในสิ่งตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูขึ้นอยูกับการพัฒนาของแตละบุคคลและแต
ละครอบครัวอารมณเปนปจจัยหนึ่งทั้งผูเรียนและผูสอนที่ตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน การควบคุมตนเองนั้น อาจ
เปนเรื่องทาทายและทําไดยาก การรูสึกวาสามารถควบคุมตนเองและการกระทํา ของตนไดมากขึ้นจะทําใหรูสึก
วาควบคุมชีวิตตนเองไดมากขึ้น รูสึกวาตนเองมีอํานาจ และชวยใหเรารูสึก ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น อารมณ
จึงเปนหนึ่งผลกระทบที่จะมีผลตอการรับรูของเด็ก (Connor, Thomas.2004)
ดานพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกตอผูอื่นเปนสิ่งหนึ่งที่สังคมกังวลวาเมื่อเด็กติดอยูกับพอ แม ผูปกครองก็
จะขาดการเขาสังคมและจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูอื่นไมเปนที่พึงประสงค พอแมหรือผูปกครองจึงตอง
ศึกษาวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหลูกไดเรียนรูโดยตนเอง ซึ่งสงผลตอความสัมพันธอันดีตอบุคคลตางๆที่แวดลอม
เด็กดวย ดานจิตอาสาเด็กที่มีจิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติดวย
การเอาใจใสดูแลเปน ธุระ ผลประโยชนตออาสาสมัครพอแมผูปกครองจะเขามาเกี่ยวของในโรงเรียนและ
การศึกษาของเด็ก และพวกเขาก็ไดคนพบความสามารถของตนเองที่พวกเขาไมเคยรูมากอนเลยวาตัว เองมี ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจตอตนเองและความสามารถที่จะพบปะกับ คนใหมๆ และพัฒนามิตรภาพใหมๆ ขึ้นมา
ผลประโยชนตอนักเรียน นักเรียนจะไดรับบทบาทที่เปนแบบอยางในทางบวก กระตุนและปรับปรุงความสําเร็จ
ทางการศึกษา
ดานสังคม
การยอมรับกฎระเบียบ การที่เด็กๆจะเปนผูรูจักเคารพกฎระเบียบกติกาของสังคมไดนั้น พอแมถือได
วาเปนผูที่มีสวนสําคัญตอพฤติกรรมของลูก เพราะพอแมนั้นคือตนแบบที่แทจริง
ความรับผิ ด ชอบตอสังคม เด็กในระบบบา นเรียนส วนใหญ ไ ดรับ อิท ธิ พลจากพอแมป ลู กฝ ง ความ
รับผิดชอบเหลานี้ พอ แมจึงควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกในการมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องจนเปนนิสัยใหลูกเห็น
ในดานประเพณีและวัฒนธรรม การสอนใหเด็กๆ รูจักกฎเกณฑทางสังคมตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อและคานิยมตางๆ เพื่อเปนการสอนใหเด็กๆไดรูวาควรวางตนอยางไรในสังคม (ทิพมาศ เศวตวรโชติ 2556)
ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ความกตัญูกตเวทีอันเปนเครื่องหมายของคนดี (พระเทพคุณา
ภรณ 2556) แนวทางการจัดกิจกรรมของพอแมที่ชวยสงเสริมความกตัญู เปนเรื่องที่ไมยากถาพอแมใหการ
เลี้ยงดูเอาใจใส และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกในการสรางพฤติกรรม
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กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถเริ่มตนงาย ๆ ไดที่บาน เริ่มจากไหวพระในบานทั้งบิดา มารดา
และหากอยากพัฒนาปญญา ก็เริ่มดวยการเจริญกรรมฐานกอนนอน นั่งสมาธิดํารงสติใหมั่น ทําติดตอใหเกิด
ความเคยชิน (พระธรรมรัตนดิลก2560 )
ความพอเพียงเปนหลักธรรมอีกหลักหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือหลักสัปปุริสธรรม 7 ในขอ มัตตัญุ
ตา คือความรูจักประมาณหรือมัชฌิมาปฏิปทา(การปฏิบัติตนในทางสายกลางคือความรูจักพอเพียง
ดานสุขภาพรางกายของผูเรียน
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของมนุษยไดมากนอยเพียงใด เด็กในระดับประถมศึกษาควรมีความรูใน
เรื่องการเจริญเติบโตของตนเองในระดับหนึ่งเชนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและวัยเด็ก รวมถึงการ
เลี้ยงดูและสภาพแวดลอมภายนอกที่เผชิญอยู และสามารถรูเทาทันการเจริญเติบโตของตนเองตามวันที่ควร
เรียนรูดวย
ความเขาใจในดานทักษะสุขภาพ ในเด็กระดับประถมควรมีความเขาใจในดานทักษะสุขภาพทักษะใน
การสรางเสริมสุขภาพมีความสําคัญ เนื่องจากสงผลตอสุขภาพ และสุขนิสัยเปนอยางมาก เด็กควรไดรับการออก
กําลังกายอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอ
กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายควรจะเริ่มจากการเสริมสรางพลังกลามเนื้อ (Muscle Power)
วิธีการฝกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงนั้นมีหลายรูปแบบโดยการใชหลักการและวิธีออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดย
พอ แม ตองเปนผูสนับสนุน แนะนํา
ดานหลักสูตรและการประเมินผล สวนมากยังใชวิธีการของ สพฐ อยูจึงยังตองอิงกับขอบเขตเนื้อหา
สาระขั้นพื้นฐานหลักสูตรใดที่ควรนํามาใชในการเรียนการสอนใหครบ 8 สาระตามวัยอันควร
กระบวนการการเรียนการสอน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อใหครบ 8วิชาพื้นฐานโดยพิจารณา
ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความถนัด
การประเมินคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน สวนใหญจะประเมินตามแผนการจัดการเรียนการ สอนของ
แตละบานวามีแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดบรรทัดฐานของการเรียนรูในแตระดับวาอยางไร และเอาบรรทัด
ฐานนั้นเปนตัววัดผล ซองอาจประเมินโดยสพฐ. หรือโดยโรงเรียนที่ทําสัญญาตอกัน หรือประเมินโดย กศน.
จากการศึกษาพอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในระบบบานเรียนในปจจุบัน สาเหตุที่พอแมเอาลูก
ออกจากระบบมีสาเหตุ คือขาดความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ,การสงลูกไปโรงเรียนเปนการเสียเวลา
เปลา,ลูกเรียนโดยไมมีความสุข ลูกไมไดรับการสนใจในสิ่งที่อยากเรียนรู และประกอบดวยกฎหมาย ของประเทศ
ไทยเปดโอกาสโดยออกเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ใหเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยตนเองไดโดยใหเปนไปตามกฏกระทรวง โดยพิจารณาจากรูปแบบการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมี3
รูปแบบคือในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง“บานเรียน”ดวย

ขอเสนอแนะ
1. การจัดตั้งหรือจดทะเบียน เปนการศึกษาระบบบานเรียนหรือศูนยการเรียนใหปรับปรุงนโยบาย
กระบวนการจดทะเบียนใหรัดกุม แตงายกวาที่เปนอยู
2. ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการจัดตั้ง เพิ่มขึ้นเพื่อใหความสะดวกหรือใหความรูแก
ประชาชนไดมากกวาที่เปนอยู
3. ระบบบานเรียนควรจะทําเปนระบบผสมผสานการศึกษาไมยึดรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งเพื่อความ
สมบูรณในการเรียนการสอน และจะไดครบรูปแบบของคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. เปดโอกาสใหโรงเรียนในระบบทําการประเมินผลการเรียนไดมากขึ้น โดยเฉพาะในทองถิ่น
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5. ในการทําวิจัยครั้งตอไป อยากเสนอแนะใหเจาะลึกถึงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระบบ
บานเรียนนี้ ในแตละวิชาวาไดผลการเรียนจริงอยางไรบาง และนาจะมีตัวอยางกระบวนกา รเรียนการสอน
ประกอบการวิจัยดวย
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36
The Academic Administration of School in Chiangrai under the Secondary
Education Service Area Office 36.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อัครเดช เมฆสุรินทร
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ได แก ผู บ ริหารสถานศึก ษาและรองผู บ ริหารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 39 คน ครูผู ส อน จํ า นวน 316 คน ในป
การศึกษา 2559 รวมทั้งหมด 355 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5
ระดับและแบบปลายเปดที่ผูศึกษาสรางขึ้นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.95 และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
แจกแจง
จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวาสภาพการปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาแหลงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ
4.09 รองลงมาดานการวิจัย และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และ
3.73 ตามลําดับ จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวม พบวาแตละดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดั บมาก แสดงวา ผู บริหารและครูผู ส อนโรงเรีย นใน จั งหวั ดเชี ยงรายสั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการดานตางๆ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงควร
สงเสริมสนับสนุนใหคณะครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการบริหาร
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36
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Abstract
This study The purpose is to study the current condition. And the academic
administration recommendations of schools in Chiang Rai Province under the
jurisdiction of the Office of Higher Education Region 36 Population used in the study
include: School administrators and administrators 39 teachers, 316 teachers in the
academic year 2559 total 355 people. The instrument was a five-level and open-ended
questionnaire. The researcher created about the present condition, problems and
suggestions. Academic Administration of Schools in Chiang Rai Province under the
Office of Secondary Education Region 36 The reliability was 0.95.The data was
analyzed. Statistical methods for standard deviation and distribution.
From the overall study, it was found that the present condition Academic
Administration of Schools in Chiang Rai Province under the Office of Secondary
Education Region 36The overall level of performance was at a high level, with an
average of 3.94.When considering each aspect, it was found that the development of
learning resources. The average was 4.09. Followed by research. And the promotion of
academic knowledge to the community. The mean scores were 4.04 and 3.73,
respectively. Based on a study of problems and suggestions. the academic administration
recommendations of schools in Chiang Rai Province under the jurisdiction of the Office
of Higher Education Region 36 Overall, it was found that each aspect was very
high.Show that school administrators and teachers Chiang Rai Province under the
jurisdiction of the Office of Education Region 36 The importance of academic
administration. So the school administrators. It should encourage all faculty and staff.
Take part in the administration.
Keyword : Academic Administration of Schools in Chiang Rai Province under the
Office of Higher Education Region 36

บทนํา
ในสภาวะปจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและการแขงขันสูง ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับ
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จากปญหาและสภาพของวิกฤตการณ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองในปจจุบันเปนประเด็นที่นาสนใจวาในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข สามารถเอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ
ได (หวน พินธุพันธ. 2548: 9) การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อเตรียมคนใหสามาร
ดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีความสุข สงเสริมใหคนมีศักยภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห รูจักแกปญหา
มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักแสวงหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต
ดังนั้นการบริหารงานวิชาการถือเปนงานสําคัญและเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนเพราะเปนงานที่
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนวาจะเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตรเปาหมายและมาตรฐานที่โรงเรียนได
กําหนดไวดังนั้นการจัดการศึกษาใหไดอยางคุณภาพและเปนที่ยอมรับแกสังคมไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
ใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ (จันทรานี สงวนนาม. 2545 : 140) ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญที่สุดของ
ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 3 ปการศึกษา 2555 - 2558 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 เกือบทุกรายวิชา นอกจากนี้ผลการทดสอบ
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 เกือบทุกรายวิชาเชนเดียวกัน
จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่ต่ํากวามาตรฐานระดับชาติดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาไดพยายามที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิถีทางแตก็ยังไมผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญควรจะไดรับการพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหจงได ดังนั้นจากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
และสภาพปญหา คุณภาพทางวิชาการที่มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําเกณฑมาตรฐานระดับชาติ
ดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วามีการบริหารงานวิชาการไดครอบคลุมขอบขายภาระงานที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะนําผลการศึกษาไปเปนขอมูล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและทุกฝายที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลตอการคุณภาพทางวิชาการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

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

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการ เปน
การวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research)
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 39 คน
ครูผูสอน จํานวน 316 คน ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
รวมทั้งหมด 355 คน
เครื่องมือที่ ใชในการวิ จัยนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โครงสรา งของแบบสอบถามแบ ง
ออกเปน 3 ตอน คือ

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
สัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 36 ตามขอบเขตด านเนื้ อหา 12 ด า น ลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ของ ลิเคิรท (Likert, อางอิงในบุญชม
ศรีสะอาด, 2545 หนา 45)จํานวน 60 ขอ ปรับปรุงมาจาก บุญชม ศรีสะอาด (2545:102)
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด ( Open - Ended ) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ตามขอบเขตดานเนื้อหา 12 ดาน เครื่องมือที่ใชในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยดําเนินงาน
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีหลักการงานวิจัยเกี่ยวของกั บการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาจากการประมวลความรูและขอมูลทีศึกษาในเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ มากําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของเครื่องมือ แลวรางเครื่องมือให ครอบคลุมขอบขายงาน
บริหารงานในโรงเรียนทั้ง 12 ดาน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546ก : 7) คือ ดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู ดานสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการผลการ
เรียนดานการนิเทศภายใน ดานการวิจัยชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นและดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอรับความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงสรางเปนแบบสอบถาม
4. นํารางแบบสอบถามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมชัดเจนทางภาษา
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั งสื อจากมหาวิ ท ยาลัยเวสเทิรน ไปติ ด ตอผูบ ริหารสถานศึ กษาและครู โ รงเรียนในจั งหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใชแบบสอบถามสงใหผูเกี่ยวของทั้งหมดดวยตัวเอง ใชเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 2 สัปดาหและไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 จากนั้นผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําขอมูลไปวิเคราะห ตามขั้นตอนทาง
สถิติตอไป
การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยนําแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่ไดรับกลับคืน
มาทั้งหมดแลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปผูศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติรอยละ
2. วิเคราะหสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 โดยใช ส ถิ ติ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานนํ า เสนอรู ป ตาราง
ประกอบการบรรยาย
3. วิเคราะหขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยการสังเคราะห ขอมูลตามลําดับความถี่
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการขอโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา สภาพการบริหารงานดานหลักสูตรสถานศึกษาที่พบมาก
ที่สุด คือ ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเรื่องการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช รองลงมาคือครูผูสอนขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรยังไมเอื้อตอการเรียนเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน สวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการนํ า หลั ก สู ตรไปใช แ กครู ผู มี ส ว นได เ สี ย ตลอดถึ ง ผู ที่ เ กี่ย วขอ งได เขา มามี ส ว นร วมในการดํ า เนิ น การ
รองลงมา คือ ควรมีการศึกษาสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น และควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนปจจุบัน
สภาพการบริหารงานดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่พบมากที่สุด คือ ครูผูสอนยังไมเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนรูโดยยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญรองลงมา คือ ครูไมใส ใจ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับจุดมุงหมายที่หลักสูตร
กําหนดสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดอยางสม่ําเสมอ รองลงมา คือ ควรจั ดการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และควรจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
สภาพการบริหารงานดา นสื่ อนวั ตกรรมเพื่ อการเรียนรูที่พ บมากที่ สุด คือ การผลิต สื่ อนวัต กรรมมี
งบประมาณไมเพียงพอ รองลงมา คือ ครูไมมีความรูในการผลิตสื่อนวัตกรรม และขาดวัสดุ อุปกรณที่มีคุณภาพ
ในการผลิตสื่อนวัตกรรม สวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อ นวัตกรรมให
เพียงพอ รองลงมา คือ ควรมีการอบรมการผลิตการใชสื่อนวัตกรรมและการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง และควร
สงเสริมใหครูผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
สภาพการบริหารงานดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนที่พบมากที่สุดคือครูผูสอน
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเทียบโอนผลการศึกษา รองลงมา คือ
สถานศึ กษาไม ไ ด จั ด ทํ า คูมื อ แนวปฏิบั ติ เกี่ ย วกับ การวัด ผล ประเมิ น ผล และรหัส วิ ช าไม เหมื อนกัน ทํ า ใหมี
ผลกระทบตอการเทียบโอนผลการศึกษาสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรจัดทําคูมือวัดผล ประเมินผลให
เปนปจจุบัน รองลงมาคือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการวัดผลประเมินผลของครูอยางสม่ําเสมอ และควรจัด
อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
สภาพการบริหารงานดานการนิเทศภายใน ที่พบมากที่สุดคือ ขาดการวางแผนในการกําหนดนโยบาย
ในการนิเทศ รองลงมา คือการนิเทศภายในไมตอเนื่องและเปนระบบและผูนิเทศไมมีเวลาในการนิเทศเพียงพอ
สวนขอเสนอแนะที่พบ มากที่สุดคือ ควรจัดใหมีการนิเทศภายในคือ อยางเปนระบบและตอเนื่อง รองลงมา คือ
ควรจัด ทําปฏิทินการดําเนินงานในการนิเทศภายในใหชัดเจนและควรวางแผนและแตง ตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการนิเทศภายใน
สภาพการบริหารงานดานการวิ จัยชั้นเรียนที่พบมากที่สุด คือ ครู และบุคลากรในสถานศึกษาไม มี
ความรูความเขาใจการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ ครูไมสนใจการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและมีการวิจัยนอยไมครอบคลุมกับบุคลากรผูจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือ ควรดํา เนินการสงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
รองลงมาคือ สรา งความตระหนั ก นิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แลกระตุ น ให ทํ า วิ จั ย อย า งต อ เนื่ อง และควรนํ า
ผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
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สภาพการบริหารงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พบมากที่สุดคือ การจัดโครงสรางสถาน
ศึกษาเพื่อรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในไมชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาไมไดดําเนินการ
พัฒนางานตาม แผนการพัฒนาคุณภาพภายในและขาดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือ ควรจัดโครงสรางสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัด ระบบการประกัน คุ ณภาพภายในเพื่ อปรับ ปรุง พั ฒ นาอยา งต อเนื่ องและควรพั ฒนาระบบการทํ า งานให
เหมาะสมตรวจสอบได
ภาพการบริหารงาน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูที่พบมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารเผยแพรแหลง
เรียนรูแกครู และสถานศึก ษาอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง รองลงมา คือ การสํารวจแหลงเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและการจัดตั้งแหลงเรียนรูรวมทั้ง
พัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือควร
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครูและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง รองลงมา คือ ควร
สํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษาและควรจัดตั้งแหลง
เรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น
สภาพการบริหารงาน ดานการแนะแนวการศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การสรางเครือขายการแนะแนว
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา รองลงมาคือ การดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุก
คนในสถานศึกษาและการประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียงสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรสรางเครือขายการแนะแนวการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา รองลงมา คือควรดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษาและควรประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนว การศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียง
สภาพการบริหารงาน ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนที่พบมากที่สุด คือ การใหชุมชนมี
สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา คือ การใหความรู เสริมสราง
ความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
และการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น สวน
ขอเสนอแนะที่ พ บมากที่ สุ ด คื อควรให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นวิ ช าการของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ ควรใหความรูเสริมสรางความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวาง
บุคคลครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
สภาพการบริหารงานดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นที่พบมากที่สุด
คือ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและองคกรอื่น รองลงมา คือ การจัดตั้ง
ชมรมวิช าการตามกลุ ม สาระการเรียนรูในสถานศึ ก ษาและกลุ ม พั ฒนาคุณภาพการศึ กษาและการใหค วาม
ชวยเหลือดานวิชาการแกสถานศึกษาและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือควรสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและองคกรอื่น รองลงมา คือ ควรจัดตั้งชมรม
วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควรใหความชวยเหลือดาน
วิชาการแกสถานศึกษาและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
สภาพการบริหารงานดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร ที่พบมาก
ที่สุดคือ การสํารวจความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันสั งคมอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมา คือ การศึกษาขอมูลการจัดการศึ กษาของบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
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องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา สวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรสํารวจความตองการใน
การไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
รองลงมา คือ ควรศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาและควรสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคลากรและครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ผูศึกษาเห็นวานับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะตองพัฒนายกระดับการ
ปฏิบัติใหสูงขึ้นกวานี้ เนื่องมาจากงานวิชาการถือวาเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียน สวนงานอื่นเปนปจจัย
สนับสนุนสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน ออนสระ (2550 : 34)
พบวา โรงเรียนสวนใหญมีผลการปฏิบัติงานดานตางๆ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานหลักสูตรสถานศึกษาและดานการจัดกระบวนการเรียนรูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ผูศึกษาเห็นวา โรงเรียน
ในจั งหวัดเชียงรายสั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได ใหความสํ าคั ญกับการพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารงานวิชาการที่ถือวาการ
บริหารงานดานวิชาการดานหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญมากที่สุดเพราะหลักสูตรจะเปนแมบทในการ
กําหนดแนวทางการจัดประมวลประสบการณทุกอยางที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียน โดยผานการจัดกระบวนการ
เรียนรู การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยหลักสูตรเปนหลัก รุจิร ภูสาระ,
และจันทรานี สงวนนาม. (2545). ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงควรสงเสริม สนับสนุนใหคณะครูและบุคลากร
ทุกฝ า ยมี ส ว นรวมในการกํา หนดวิ สั ย ทั ศน พั น ธะกิจ และเป า หมายในการจั ด ทํ าหลั กสู ต รในสถานศึ ก ษาให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น จัดประชุมคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชและจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญตามรายขอในแตละดานที่
สมควรนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1. ดานหลักสูตรสถานศึกษา
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(ത=3.88,S.D.=0.78)เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะ
ครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช (ത=3.98,S.D.=0.84)
แสดงใหเห็นวาใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใหความสําคัญงานดานหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรีย นในจังหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(ത=4.03, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงที่สุดไดแก สงเสริมใหครูดําเนินการฝกให
นักเรียนคิดเปนทําเปน แกปญหาเปนและใหมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(ത=4.19, S.D.=0.75)
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3. ดานสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรีย นในจังหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(ത=3.99, S.D.=0.80) เมื่ อพิจ ารณาเปน รายขอพบว าขอที่ มีการปฏิ บั ติสู ง สุด คื อ สนับ สนุ นใหบุค ลากรของ
โรงเรียนใชสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม (ത=4.31, S.D.=0.71)
4. ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรีย นในจังหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้ โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (ത=3.75, S.D.=0.76) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คื อ การติดตามและตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลประเมินผลการเทียบโอนผลการศึกษา (ത=3.88, S.D.=0.79)
5. ดานการนิเทศภายใน
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (ത=3.89, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ สรางควาเขาใจรวมกันระหวาง
ผูบริหารและครูเพื่อใหเกิดการยอมรับในการนิเทศภายใน (ത=4.07, S.D.=0.81)
6. ดานการวิจัยชั้นเรียน
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (ത=4.04, S.D.=0.80) คาเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการประชุมเพื่อ
กําหนดเปาหมาย นโยบาย ในการวางแผนสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (ത=4.23, S.D.=0.82)
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (ത=4.01, S.D.=0.80) เมื่ อพิ จารณาเปน รายขอพบว า ขอที่มี การปฏิบั ติสู ง สุ ด คือ การดํา เนิ นงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ത=4.28, S.D.=0.78)
8. ดานพัฒนาแหลงเรียนรู
จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (ത=4.09, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบั ติสูงสุด คือ การจัดตั้งแหลง
เรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น (ത=4.36, S.D.=0.75)
9. ดานการแนะแนวการศึกษา
จากผลการวิ เคราะหขอมู ล โดยภาพรวมผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูส อนของโรงเรียนในจั งหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (ത=3.98, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การดําเนินการแนะ
แนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา (ത=4.54, S.D.=0.50)
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10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
จากผลการวิ เคราะหขอมู ล โดยภาพรวมผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูส อนของโรงเรียนในจั งหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (ത=3.73, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การใหชุมชนมีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา (ത=3.94, S.D.=0.84)
11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น
จากผลการวิ เคราะหขอมู ล โดยภาพรวมผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูส อนของโรงเรียนในจั งหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (ത=3.96, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดตั้งชมรม
วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ത=4.12, S.D.=0.81)
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
จากผลการวิ เคราะหขอมู ล โดยภาพรวมผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูส อนของโรงเรียนในจั งหวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (ത=3.94, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา (ത=4.11, S.D.=0.80)

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
จากการศึกษาในครั้ง นี้ ผู ศึก ษามี ขอเสนอแนะในการบริหารงานวิ ช าการ ของโรงเรีย นในจั ง หวั ด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตอไปนี้ ดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
แกครูผูสอนตลอดถึงผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นมากขึ้น
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ผูบริหารศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดอยางสม่ําเสมอ
5. ผู บริหารสถานศึกษาควรสนั บสนุ นงบประมาณในการพั ฒนาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาใหมากขึ้น
6. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหมีการจัดทําคูมือวัดผล ประเมินผลใหเปนปจจุบัน
7. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง
8. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
9. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดโครงสรางสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
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ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อเปนการแกไขปรับปรุงปญหากับระบบการศึกษาของไทยตอไป
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารและระดับปญหาในการบริหารงานวิชาการในดานที่มี
สภาพหรือปญหา เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนางานดานวิชาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม
COMPARISON OF GRADE ELEVEN STUDENTS THE READING AND
WRITING ENGLISH PERFORMANCE AND LANGUAGE CREATIVE
ABILITY USING COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTIONAL LESSON BASED
ON THE GENRE-BASED APPROACH AND TRADITIONAL METHODS

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม

อาทิตยา ศรีสุขคํา
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู( ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ลัดดา หวังภาษิต
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 90 คน ซึ่งใช
วิธีการสุมแบบกลุม โดยการจับสลาก และแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 45 คน และกลุมควบคุม 45
คน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (GenreBased Approach) และกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม โดยใชเนื้อหาเดียวกันและใชเวลาในการ
ทดลองจํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 10 สัปดาห โดยใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control
Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อาน การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา แลววิเคราะหขอมูลโดยใช t-test for
Independent Samples และ t-test for Dependent Samples
ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนแบบเดิม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนแบบเดิม หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ, ความคิดสรางสรรคทางภาษา, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,
ทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน
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Abstract
The purpose of this study is to compare the reading and writing English
performance and creative language ability of Grade Eleven students using ComputerAssisted instructional lessons based on the genre-based approach and the traditional
method. The samples of this study were randomly selected from Grade Eleven students
in the first semester of the 2016 academic year at Suksanari School, Bangkok. The
sample was selected by cluster random sampling and divided into experimental and
control groups with forty five students in each. The experimental group was taught with
instruction based on the genre-based approach while the control group with forty five
students taught by using the method in the teacher’s manual. Each group was taught with
the same content for fifty minute periods. In these experiments, the randomized control
group used a pretest-posttest design in this experiment. The instruments used in the study
were English reading tests, writing ability tests and creative writing tests. The data was
statistically analyzed by t-test, independent samples and the following the t-test
dependent samples for comparison between the groups.
The results of the study indicated the following:
The English reading, writing performance and creative language ability between
the experimental and control groups was significantly different at a level of .05
The English reading, writing performance and creative language ability of the
experimental and control groups, between the pretest and the posttest, was significantly
different at a level of .05
Key Words : Reading and writing English performance, Creative language ability,
Computer-Assisted instructional lessons, Genre-based approach

บทนํา
ในปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบ ทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก เนื่องจากความ
เจริญ กาวหนาในดานตางๆทั้งทางดา นเทคโนโลยี เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีก ารแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
ทางการคาขาย การเมือง ตลอดจนการศึกษาคนควาทางวิชาการในสาขาสําคัญตางๆ ทําใหมีการติดตอสื่อสาร
กันอยางรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการถายทอดความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน
จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2559 จนถึงปจจุบัน พบวา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นั้นยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาทีค่ วร ในฐานะของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยพบวานอกจากปญหา
ในดานการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหนาสนใจแลว ปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุดคือ
ปญหาในการอานและการเขียน โดยผูวิ จัยไดศึกษาจากผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่
1/2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน พบวา ผลการสอบการ
อานภาษาอังกฤษถูกตองเฉลี่ย 10 ขอ จากจํานวนขอสอบทั้งหมด 40 ขอ คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งถือวาอยูในระดับ
ต่ํ า สาเหตุ ข องป ญ หาดั ง กล า วอาจเกิด จากหลายสาเหตุ ทั้ ง จากตั ว ผู เรีย น ครูผู ส อน สื่ อการสอน ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ เนื่องจากการสอนอานสวนใหญครูผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบเดิมคือการสอนแปล ซึ่งเปน
การชวยเหลือผูเรียนมากเกินไป ทําใหผูเรียนเขาใจเฉพาะสิ่งที่ครูผูสอนพูด ไมไดเขาใจเนื้อหาอยางแทจริงจนขาด
ทักษะ ไมมีการฝก กลยุทธในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ ฉัตรชัย อภิวันทสนอง. 2548: 2) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน ความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใชวิธีการสอน
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ตามแนวทฤษฏีอรรถฐานกับวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานของนักเรียนกอน
และหลังการทดลองดวยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยจึงสนใจที่จะแกปญหาการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียน โดยใชแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based pproach)
ซึ่งไดรับการพัฒนาจากกลุมนักภาษาศาสตรชาวออสเตรเลียกลุมหนึ่ง ไดแก Frances Christie, Jim Martin,
Joan Rothery โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) นี้ ผูสอนจะยึดเนื้อหาเปนหลัก โดย
จัดเนื้อหาชนิดตางๆใหอยูในบริบทของสถานการณและวัฒนธรรมที่ครูสามารถนําไปใชเปนรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นักเรียนสามารถฝกฝนและใชภาษาไดดวยตนเองอยางสรางสรรค
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมาใชในการเรียนการสอนกับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนและความคิดสรางสรรคทางภาษา โดย
อาศัยรูปแบบการสอนอานและการเขียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถ
ฐาน (Genre-Based Approach) แตกตางกับวิธีการสอนแบบเดิมหรือไม ผลการศึกษาจะนํามาใชในการพัฒนา
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
นาสนใจและมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม กอนการทดลองและหลังการทดลอง

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิด
สรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม โดยมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้
ตัวแปรตน
วิธีการสอน ไดแก
1. วิธีการสอนแบบอรรถฐาน
(Genre-Based Approach)
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวคิ
2. วิธีการสอนแบบเดิ
ม ดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
3. ความคิดสรางสรรคทางภาษา
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วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ มตั ว อย างที่ ใช ในการวิจั ย เป นนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนศึ กษานารี เขตธนบุ รี
กรุงเทพฯ ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ30203) ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) จากจํานวนประชากร 12 หองเรียน จับสลากไดกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน
หองเรียนละ 45 คน แลวจับสลากเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และ กลุมควบคุม 1 กลุม โดยกลุมทดลอง
ได รั บ การสอนด ว ยบทเรีย นคอมพิ ว เตอรช ว ยสอนตามแนวทฤษฎีก ารสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based
Approach) และกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมทดลองที่ใชการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) จํานวน 4 แผน
2. แผนการสอนแบบเดิม สําหรับกลุมควบคุม ใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง จํานวน 4 แผน
3. แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4
ตัวเลือก และแบบทดสอบ Cloze ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัยเขียนเรียงความ
จากภาพ
5. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน โดยดัดแปลงเกณฑการใหคะแนนการเขียนเรียงความของโฮมส
(Holmes.1993)
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน การเขียน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถลักษณะ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี จํานวน 3 บทเรียน พรอมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอน
แบบเดิม โดยใช t-test for Independent Samples
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test for Dependent Samples
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ( ไดแก คาเฉลี่ย ഥ
 , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.))
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ (ไดแก คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู (IOC) , คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ, คาความเชื่อมั่นของ
แบบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา, คาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและเขียน,
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน)
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรค
ทางภาษาของกลุมทดลอง โดยใช t-test for Independent Samples
3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรค
ทางภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองโดยใช t-test for Dependent Samples
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน
กับวิธีการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและมีความคิดสรางสรรคทางภาษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน
กับวิธีการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิด
สรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม จากผลการศึกษา
คนควาผูวิจัยไดอภิปรายผลไวตามลําดับหัวขอดังนี้
1. ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับนักเรียนกลุมที่
ไดรับการสอนดวยวิ ธีการสอนแบบเดิมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนกลุมที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน
กลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิมทั้งนี้เนื่องจาก
1.1 การสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน เปนการสอนที่ยึดหลักแนวทฤษฎี
ธรรมชาติ เปนการสอนแบบที่ยึดบทเรียนหรือกิจกรรมตามเนื้อหาเปนหลัก ผูเรียนสามารถอานและวิเคราะห
ใจความไดอยางเหมาะสม ดังนั้นบทเรียนหรือกิจกรรมนั้นจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและเหมาะสม
ที่จะเปนปจจัยปอน เพื่อใหรูปแบบของภาษาที่เหมาะสม โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตรเชิงระบบ
(Systemic Linguistics) (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2534: 24-27)
1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับ ทอซโค (ToZco. 1998) ไดวิจัยผลของการสอนคําศัพทโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหได
คําศัพท ลดเวลาในการจําคําศัพท และอานเพื่อความเขาใจ ผลการวิจัยพบวา ทั้งกลุมควบคุมและกลุ มทดลองได
แสดงวาไดคําศัพทเพิ่มขึ้น อานเขาใจ และจําคําไดเร็วขึ้น แตนักเรียนกลุมที่ใชคอมพิวเตอรไดแสดงวาไดคําศัพท
มากกวากลุมปกติ
1.3 การสอนอานตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานเปนการจัดการเรียนการสอนตาม
ชนิดของเนื้อความหรืออรรถลักษณ ซึ่งมีความหลากหลายตามจุดมุงหมายของผูเขียนถายทอดความคิดออกมาได
อยางเต็มที่ โดยครูผูสอนจะใหรูปแบบในการอานและการเขียนควบคูกันไป ซึ่งนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานสามารถเรียนรูดวยตนเองไดซ้ําๆ จนเกิด
ความเขาใจ และสามารถแยกแยะไดวาควรเขียนในลักษณะใด โดยมีเนื้อหาใจความสําคัญและรายละเอียดของ
การใชภาษาไดเหมาะสมกับเนื้อความนั้นๆ (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2556: 54 - 62)
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1.4 เนื่องจากนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ จากการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยไดวัดความคิดสรางสรรคทางภาษาโดยใชวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค และใชขอสอบฉบับเดี ยวกันกับ
ขอสอบวัดความสามารถในการเขียน จึงสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมี
ความคิดสรางสรรคทางภาษาที่ดีกวาใชวิธีการสอนแบบเดิม
2. การเปรียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานของกลุมทดลอง มีความสามารถในการอาน การ
เขียนและมีความคิดสรางสรรคทางภาษาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1 การเขาใจอรรถลักษณของเนื้อความตางๆ จะทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและจับ
ใจความสําคัญจากเรื่องที่อานไดงายขึ้ นอยางมีระบบ และตรงตามจุดมุงหมายของการอาน นอกจากนี้แลวยัง
สงผลใหผูเรียนมีการลําดับความคิดไดงายขึ้น
2.2 แนวทฤษฏีการสอนแบบอรรถฐานนั้นมีความสอดคลองกันระหวางการอานและการ
เขียนควบคูกันไป ดังนั้นนักเรียนที่มีความสามารถในการอานที่ดี ก็จะมีความสามารถในการเขียนที่ดีไดเชนกัน
2.3 กลุมผูเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานจะมีโอกาสไดเขียน
งานทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว จึงเปนการสงเสริมใหเกิดพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคทางภาษา โดยผาน
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถพัฒนาการเขียนไดดียิ่งขึ้น จึงสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมีความคิดสรางสรรคทางภาษาที่ดีขึ้นตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน
1.1 ครูผูสอนควรศึกษา ทําความเขาใจเนื้อหาและรูปแบบวิธีการสอนลวงหนา ตลอดจนเตรียมสื่อการ
สอนให เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย นในแต ล ะระดั บ เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 กิจกรรมที่ตองทํางานเปนกลุม ไมควรใหมีจํานวนสมาชิกในกลุมมากเกินไปเพราะจะทําให
ครูผูสอนดูแลไดไมทั่วถึง หากมีความจําเปนควรเปลี่ยนกลุมสลับกันไปเพื่อใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันไดหลากหลาย
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป
ควรทําการวิจัยตลอดภาคการศึกษา เนื่องการการวัดและประเมินผลจําเปนตองใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและเพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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