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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ4R พร้อมทั้งศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 32 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาในการ
ทดลองทั้งหมด 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R จานวน 5 แผน แบบวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R และแบบทดสอบวัดด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัด
จันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี อยู่ใน ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R/ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ/ เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
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Abstract
The purposes of this research were to compare English reading comprehension
before and after learning by application of learning management, using SQ4R reading
technique of Mattayomsuksa I students of Bannoenmahad School, Chanthaburi Peovince
and to study English Reading attitude by using SQ4R reading technique while the students
are learning. The sample consisted of 32 students in Mattayomsuksa I in the second
semester academic year 2017 of Bannoenmahad School, Amphoe Khaokitchakut,
Changwat Chanthaburi, under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area
Office 2 by using Cluster Random Sampling. The experiment was set up for 15 hours. The
research instruments were 5 lesson plans of using SQ4R reading technique, English reading
comprehension test and attitude forms. The design of this research was one group pretestposttest design. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the study were as follows:
1. The English reading comprehension of Mattayomsuksa I students of
Bannoenmahad School in Chanthaburi Province, posttest score of learning management by
using SQ4R reading technique, was significantly higher than pretest score at the .05 level.
2. The attitude towards English reading after the studying by using SQ4R reading
technique of Mattayomsuksa I students at Bannoenmahad School in Chanthaburi Province
were at excellent level.
KEYWORDS : SQ4R READING METHOD / ENGLISH READING COMPREHENSION
/ ENGLISH READING ATTITUDE

บทนา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
สาคัญ ในการติ ดต่ อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และการสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก ด้วยมิตรไมตรีซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้นได้เรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้รวมทั้งการเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น ตลอดจน มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้นักเรียน
ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศตลอดหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,หน้า 220) การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญของการพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนา
ประเทศ มีนโยบายของการพัฒนาสังคมในอดีต ตั้งแต่สังคมเน้นทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นสังคมแห่งความรู้ สังคม
แห่งการเรียนรู้ จนถึงปัจจุบันสังคมไทยประเทศไทยมีนโยบายของการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความมั่ นคง
พอเพียงมั่งคั่งยั่งยืน เรียกว่า Thailand 4.0 (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และเพยาว์ ยินดีสุข , 2560,หน้า 4) การก้าวเข้าสู่
ยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลกมีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดนซึ่งส่งผลให้ประชาคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง (วทัญญู ขลิบเงิน , 2555,หน้า
90-91)
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การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยนั้น เมื่อเปรียบเทียบความสาคัญของทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญกว่าทักษะอื่นๆ เพราะทักษะ
การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การเจรจาต่อรอง และเพื่อการ
แข่งขันทางการประกอบอาชีพ (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543, หน้า 41) องค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและเป็นหัวใจของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนั่นคือความสามารถในการอ่านเนื่องจากการอ่านมีความสาคัญต่อมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน การอ่านมีความจาเป็นต่อการศึกษาเล่า
เรียน คนที่เรียนหนังสือเก่งมักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งเพราะการอ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่จะทา
ให้ประสบผลสาเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย์เพราะช่วยยกระดับสติปัญญาให้
สูงขึ้น ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาความคิดให้มีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาในอาชีพ ทาให้
มนุษย์ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้ (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2554,หน้า 175)การอ่านจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งถือว่า
เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ก่อให้เกิดแนวทางเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ การเมือง การค้า
เศรษฐกิจ ซึ่งภาษาอังกฤษได้ปรากฏในสื่อต่างๆ ของชีวิตประจาวันของคนไทย ในยุคข้อมูลข่าวสาร คนที่สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้ดีย่อมสืบค้นและพัฒนาทุกด้านได้มากกว่านั้น หมายความว่าการศึกษาหาความรู้และประกอบ
อาชีพในอนาคต ย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย จึงถือได้ว่า
วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่กับการดาเนินชีวิตจึงทาให้การเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
ประสบความสาเร็จสูงสุด (บัณทิต ฉัตรวิโรจน์,2549,หน้า 1)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรี ยนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560 ) จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านเนิน
มะหาด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.11 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศซึ่งเท่ากับ 31.80 และถือว่ายัง
อยู่ ใ นเกณฑ์ ต่ ากว่ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้อื่น ๆ และเมื่ อพิ จ ารณาจากคะแนนร้อ ยละของมาตรฐานการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษพบว่าโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ากว่าผลการประเมินระดับประเทศ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.), 2560)
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของภาษาอังกฤษต่ากว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ข้างต้น โรงเรียนจึง
จาเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภาษาอังกฤษสูงขึ้นและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี พบว่านักเรียนยังมีระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน สรุปและจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้ เป็นเหตุให้นักเรีย นเกิด
ความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนขาด
พฤติกรรมการอ่านที่ดี ขาดความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทาให้จับใจความสาคัญไม่ได้และไม่
สามารถตีความหมายประโยคได้ เพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน รวมทั้งขาดความสนใจในการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ไม่รักการอ่านและการค้นคว้า ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนยังขาดวิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน
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การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ จ ะให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งครบถ้ ว น โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพทางด้านทักษะการอ่านจึงจาเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการ รูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ประกอบ
กับนาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย พบว่าการสอนอ่านโดย
ใช้เทคนิค SQ4R (สุคนธ์ สินธพานนท์, และคนอื่น ๆ, 2554, หน้า 224-227) หว่อง (Wong, 2011, pp. 228-231)
คูน, และมิเตอร์เรอร์ (Coon, Mitterer, 2010, p. 2) โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 ขั้นสารวจ
(survey) ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งคาถาม (question) ขั้นที่ 3 การอ่าน (read) ขั้นที่ 4 ทบทวนอ่านซ้าและจดบันทึก
(record) ขั้นที่ 5 สรุปใจความสาคัญ (recite) และ ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น (reflect) เป็น
แนวทางหนึ่งที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นเทคนิควิธีการสอนอ่านที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราว
ได้รวดเร็ว มีความสามารถด้านการอ่านมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านดีกว่าการอ่านโดยไม่ได้ตั้งคาถามไว้ล่วงหน้า
ทาให้การอ่านมีจุดหมายที่แน่นอนว่า ผู้เรียนได้อะไรหลังการอ่าน การใช้คาถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้ แนวคิดจาก
คาถามและพยายามหาคาตอบเมื่อผู้ส อนถาม ดั งนั้ นการใช้ คาถามจึง เป็ นแนวทางที่ จะทาให้ผู้ เรียนอ่า นอยู่ใน
ขอบเขตที่ตั้งไว้ แล้วจะทาให้เข้าใจดีขึ้น(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,หน้า 40-42)
เมื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R จะเห็น
ได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มความสามารถทางด้านการอ่าน ช่วยสร้างนิสัยการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ที่
จะจับใจความสาคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยาก ได้ง่ายขึ้น นักเรียนจดจาเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จัก
การตั้งคาถาม และการคาดเดาคาตอบที่พบในบทอ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
ของจิตติพร จันทรังษี (2557) พบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจใน
การเรียนรู้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การอ่า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้า ใจสู ง ขึ้น สอดคล้ องกับ ผลการวิ จั ย เรื่องการพั ฒนาความเข้า ใจในการอ่า น
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่3 ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R
ของศรีวรรณ โตพิจิตร์(2557,หน้า 105) พบว่าการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านที่สามารถใช้พัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้
จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการที่จะทาให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นสาคัญอย่างมีจดุ มุ่งหมาย จนทาให้มีความ
เข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นสาคัญ เพราะช่ว ยกระตุ้นและ
พัฒนานักเรียนให้เกิด การเรียนรู้และมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้ เช่น
การฟัง การพูด การเขียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรม
การอ่านอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R มาประยุกต์ใช้ในจัดการ
เรีย นรู้เพื่ อพั ฒนาความเข้าใจในการอ่า นภาษาอัง กฤษและศึกษาเจตคติ ของนั กเรีย นที่ มี ต่ อจั ด การเรีย นรู้โ ดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี

5

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านและศึกษาเจตคติต่อการจั ด การเรีย นรู้โ ดยประยุกต์ ใช้เทคนิ คการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดสรุปได้เป็น
แผนภูมิดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรีเป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ รูป แบบการทดลองโดยการทดสอบก่ อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เดี ย ว
(One Group Pretest- Posttest Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรีย นรู้ภาษาอัง กฤษโดยประยุกต์ใช้ เทคนิคการอ่านแบบSQ4R ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ4R เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

6

วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจั ด การเรีย นรู้ ภาษาอัง กฤษโดยประยุ กต์ ใ ช้ เทคนิ คการอ่า นแบบ SQ4R ของนั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และเทคนิค
การสอนอ่านแบบSQ4R จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กาหนดเนื้อหาและคัดเลือกเนื้อหาโดยนาเนื้อหาจากบทอ่าน
ประเภทสื่อความเรียงและไม่ใช่สื่อความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ วารสาร สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต โดยยึดตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมศึกษาแนวทางในการเลือกเนื้อหาของใจ
ทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539, หน้า 22-29) ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองใน
แผนการจัดการเรียนรู้ นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating
Scale)นามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ผล
การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
มากทุกแผน นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นาไปใช้ในการวิจัย
2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างโดยศึกษาจากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้าน
การตีความ การแปลความและการขยายความ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด 45
ข้อ นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนาแบบทดสอบ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถาม แล้วนาค่าการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5-1.0 นาแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านเนินมะหาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้เรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว จานวน 30 คน นาผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยการตรวจให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน
กว่า 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือกข้อสอบ
จานวน 30 ข้อจาก 45 ข้อ โดยคัดเลือกข้อที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.50-0.67 และข้อที่มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.44-0.78 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder –
Richardson) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.93
3. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4Rโดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ข้อความในแบบสอบถามเป็นข้อคาถามที่ถามความคิด ความรู้สึก
พฤติกรรมของผู้เรียนในด้านดีหรือบวกและด้านไม่ดีหรือลบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R ที่แสดงถึงคุณลักษณะด้านความสนใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษจานวน 25 ข้อ นาแบบวัดเจตคติที่มีต่อ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ กต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การอ่ า นแบบ SQ4Rที่ ส ร้ า งขึ้น เสนออาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์
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ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะ
พฤติกรรม (IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จานวน 20 ข้อ ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนที่จะดาเนินการทดลอง เพื่อทาความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาท
ของผู้เรียน จุดประสงค์ของการเรียน และวิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น บันทึกผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสาหรับการวิเคราะห์ผล
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจานวน 5 แผน จานวน 15 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบวัด
เจตคติวัดเจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R บันทึกผลการสอบของ
นักเรียนแต่ละคนไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนสาหรับการวิเคราะห์ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่า ttest ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติของผู้เรียนหลังการทดลอง โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัด
จันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี อยู่ใน ระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีผลการความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการที่มีการฝึกทักษะการอ่าน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยเริ่มตั้งแต่การสารวจเพื่อให้เห็น
ภาพกว้าง ๆ การตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน อ่านเพื่อค้นหาคาตอบให้แก่คาถามที่ตั้งไว้ ทบทวนอ่านซ้าอย่าง
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รอบคอบให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลที่ได้อ่าน เขียนสรุปใจความสาคัญ ด้วยภาษาของตนเอง และวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่
อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นที่เห็นด้ว ยและไม่เห็นด้วย ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีการเรียนรู้ช่วยให้
เข้าใจความหมายของบทอ่าน รวมทั้งได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกคิดที่ซับซ้อน การอ้างอิงและการเชื่อมโยงความคิด
และข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การตั้งคาถามเอาไว้ล่วงหน้า จะทาให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายช่วยให้ผู้เรีย นได้แนวคิด
จากคาถามและพยายามหาคาตอบเมื่อผู้สอนถาม ดังนั้นการใช้คาถามจึงเป็นแนวทางที่จะทาให้ผู้เรียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตที่ตั้งไว้ แล้วจะทาให้เข้าใจสิ่งที่อ่านดีขึ้น วิธีการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็น
วิธีที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและมีผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑาทิพย์ มัชฌิโม (2559,หน้า 123) ที่เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน เขียน และเจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน พบว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพการเรียนใกล้เคียงกัน มี
ประสิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน เขียน และเจตคติภาษาอังกฤษในระดับใกล้เคียงกัน และวรัชยา
สาราญรมย์ (2577,หน้า123) ที่ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ และสอดคล้องกับพัช
ราพรรณ จันสม (2559, หน้า 123) ที่ทาการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ทักษะในการเขียน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบ เอส คิว โฟร์อาร์
(SQ4R)และ เค ดับเบิ้ลยู แอลพลัส (KWL-Plus) และพบว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กับแบบ KWLPlus ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่าน มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนโดยตรง ซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการอ่าน เพราะมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการ
อ่านได้อะไรหรือไม่ แต่ถ้ามีการตั้งคาถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจากคาถามและพยายามหาคาตอบเมื่อผู้สอน
ถาม ดังนั้นการใช้คาถามจึงเป็นแนวทางที่จะทาให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ แล้วจะทาให้ดีขึ้นสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจตคติของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี มี ต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมการอ่านโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ที่มีขั้นตอนในการอ่านที่
ละเอียด มีระบบ โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นทาให้ผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีต่าง ๆ กระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดความเข้าในการ
อ่าน เป็นเทคนิควิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านได้เ กิดความเข้าใจในการอ่านมากขึ้นและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการอ่าน
ส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รู้จักวางแผน ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายในการอ่าน เมื่อในแต่
ละขั้นตอนนักเรียนสามารถอ่านได้ ทาได้ ทาให้สามารถตีความ แปลความ ขยายความ จับสาคัญ เรื่องที่ อ่านได้อย่าง
ใจ นักเรียนจึงเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สง่า นิลคน (2557, หน้า 84) ได้ทดลองเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิค SQ4R กับการสอนอ่านแบบปกติ ผลการทดลอง
พบว่า เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าการสอน
อ่านแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเสาวนีย์ สามหมอ (2558,หน้า 55)ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
1. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ควรออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลาย เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และฝึกการอ่านอย่างเป็นประจาและต่อเนื่อง
2. ควรสังเกตนักเรียนว่ามีพื้นฐานในการอ่านที่ดีหรือไม่ ในบางเรื่องที่เนื้อหาค่อนข้างยาก ควรเพิ่มเติมเวลา
ให้กับนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง ครูจึงจาเป็นต้องมีการเตรียมเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ครูผู้สอนสามารถปรับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความสนใจของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการวิจัยครั้งต่อไป
1. การสร้างบทอ่านให้มีความหลากหลาย ควรนาบทอ่านจากแหล่งข้อมูล ที่ทันสมัยและอยู่ในความสนใจ
ตามวัยของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีประสบการณ์ที่กว้างไกลขึ้น
2. เนื้อหาในการสร้างแบบกิจกรรมไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากเกินวัยของผู้เรียน ควรมีความทันสมัยและมีการ
เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
Cooperative Learning

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

มานิตา ยุคันธร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวน
การกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ
ร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม เช่น ทารายงาน ทากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน อภิปราย
ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนทาหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธี
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งทีม่ าจากการทากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เป็นหลักการสาคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 :15 ) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิค
การจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันทากิจกรรม รับผิดชอบงานของ
กลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ
การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือ
Abstract
Collaborative learning management is a teaching-oriented approach that focuses on
learners. Using the group process, students have the opportunity to work together for the
benefit and success of the group. Collaborative learning is not just about group work, such
as making reports, doing artifacts, creating discussion pieces, and doing experiments.
Teachers perform self-knowledge summaries only. However, the instructor must try to use
strategies that allow the learner to use the process of processing things from various
activities. As a result, collaborative learning management has to select the appropriate
learning management techniques for learners. And students must be ready to share the
activity. Responsible for group work. The group will be successful. When all members
learn to achieve the same goal, it is to learn in a group or team effectively.
Keyword : Collaborative learning

บทนา
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ นั บ ว่ า เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการ
เรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม เช่น ทารายงาน ทากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน
อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนทาหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้
กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้
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ด้วยตนเองเป็นหลักการสาคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 :15 ) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้อง
เลื อกเทคนิ คการจั ด การเรี ย นที่ เหมาะสมกับ ผู้ เรี ย น และผู้ เรีย นจะต้ องมี ความพร้อมที่ จ ะร่ว มกัน ท ากิจ กรรม
รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสาหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มี
นักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทาให้งานของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้
สลาวิน (Slavin, 1987 : 7-13) อ้างใน ไสว ฟักขาว (2544 : 192) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่ม
ละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน และช่วย
เพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน คือ เป้าหมาย
ของกลุ่ม
ไสว ฟักขาว (2544 : 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ แบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็น
กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
รับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความสาเร็จของกลุ่ม

วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ทางานกลุ่ม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การตั้งคาถาม ตอบคาถาม การใช้ภาษา การพูด ฯลฯ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
การเสียสละ การยอมรับกันและกัน การไว้วางใจ การเป็นผู้นา ผู้ตาม ฯลฯ

ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 121) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ามีลักษณะ ดังนี้
1. มีการทางานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
2. สมาชิกในกลุ่มมีจานวนไม่ควรเกิน 6 คน
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
- เป็นผู้นากลุ่ม (Leader)
- เป็นผู้อธิบาย (Explainer)
- เป็นผู้จดบันทึก (Recorder)
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- เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker)
- เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer)
- เป็นผู้ให้กาลังใจ (Encourager) ฯลฯ
สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดหลักว่า “ความสาเร็จของแต่ละคน คือ ความสาเร็จของกลุ่ม
ความสาเร็จของกลุ่ม คือ ความสาเร็จของทุกคน”

องค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1987 : 13 - 14)อ้างใน ไสว-ฟักขาว (2544 : 193194) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้
1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง
การที่สมาชิกในกลุ่มทางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการทางานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน
นั้น มีการแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการทางาน ทุกคนมีบทบาท หน้าที่และประสบความสาเร็จร่วมกัน
สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความสาเร็จได้ก็ ๖อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จด้วย
สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ทาให้กลุ่ม
ได้คะแนน 90% แล้ว สมาชิกแต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวัล เป็นต้น
2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Face To Face Pronotive Interaction) เป็นการติดต่อ
สัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง เป็นลักษณะสาคัญของ
การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนั้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลย้อนกลับ เปิด
โอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
บุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็น
รายบุคคล
4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย (Interdependence and Small Group
Skills) ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทางานกลุ่มย่อย นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่านี้เสียก่อน
เพราะเป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้การทางานกลุ่มประสบผลสาเร็จ นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะในการสื่อสาร
การเป็นผู้นา การไว้วางใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ครูควรจัดสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการทางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้การ
ดาเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ สมาชิกทุกคนต้องทาความเข้าใจในเป้าหมายการทางาน วางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ดาเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 122) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือไว้ว่า ต้องคานึงถึง
องค์ประกอบในการให้ผู้เรียนทางานกลุ่ม ดังข้อต่อไปนี้
1. มีการพึ่งพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) หมายถึง สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน มีส่วน
รับความสาเร็จร่วมกัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ทุกคนทั่วกัน ทุกคนมีความรู้สึกว่างานจะสาเร็จได้ต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Promotive Interaction) หมายถึง สมาชิก
กลุ่มได้ทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้แก่กัน ถามคาถาม ตอบคาถามกันและ
กัน ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน
3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (IndividualAccountability) เป็นหน้าที่ของผู้สอน
ที่จะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกใน
กลุ่ม สังเกตและบันทึกการทางานกลุ่ม ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ตนเรียนรู้ให้เพื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็นต้น
4. มีการฝึกทักษะการช่วยเหลือกันทางานและทักษะการทางานกลุ่มย่อย (Interdependence and
Small Groups Skills) ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะที่จะช่วยให้งานกลุ่มประสบความสาเร็จ เช่น ทักษะการสื่อสาร การ
ยอมรับและช่วยเหลือกัน การวิจารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์บุคคล การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การให้ความ
ช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การทาความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น เป็นต้น
5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการทางานของกลุ่ม ต้อง
สามารถประเมินการทางานของกลุ่มได้ว่า ประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ต้องแก้ไขปัญหาที่ใด
และอย่างไร เพื่อให้การทางานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม เป็นการฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ
จากองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีองค์ประกอบ 5 ประการ
ด้วยกัน คือ
1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการทางานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งจะต้องพึง
พาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสาเร็จของการทางานกลุ่ม
2. มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการให้สมาชิกได้ร่วมกันทางานกลุ่มกันอย่างใกล้ชิด
โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน
3. มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนจะต้องมีความรับผิด
ในการทางาน โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล
4. มีการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทางานกลุ่มย่อย นักเรียนควร
ได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่านี้เสียก่อน เพราะเป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้การทางานกลุ่มประสบผลสาเร็จ เพื่อให้
นักเรียนจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มี การใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทางานที่ มีขั้นตอนหรือ วิ ธีการที่จะช่วยให้การ
ดาเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายในการทางานร่วมกัน โดย
จะต้องดาเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน
ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม
ไสว ฟักขาว ( 2544 : 195) ได้กล่าวว่า จากองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) ซึ่งได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันและกัน ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล การใช้ทักษะระหว่างบุคคล การทางานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่ม องค์ประกอบเหล่านี้ทา
ให้การเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่างออกไปจากการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม (Traditional Learning) กล่าวคือ การ
เรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิมนั้น เป็นเพียงการแบ่งกลุ่มการเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งงานกันทา
สมาชิกในกลุ่มต่างทางานเพื่อให้งานสาเร็จ เน้นที่ผลงานมากกว่ากระบวนการในการทางาน ดังนั้นสมาชิกบางคน
อาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง แต่สมาชิกบางคนอาจไม่มีความรับผิดชอบ ขอเพียงมีชื่อในกลุ่ม มีผลงานออกมา
เพื่อส่งครูเท่านั้น ซึ่งต่างจากการเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมมือที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วย จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1987 : 25 ) อ้างใน ไสว ฟักขาว
(2544 : 195) ได้สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มการเรียนแบบดั้งเดิมไว้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)
1. มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างสมาชิก
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นา
5. รับผิดชอบร่วมกับสมาชิกด้วยกัน
6. เน้นผลงานและการคงอยู่ซึ่งความเป็นกลุ่ม
7. สอนทักษะทางสังคมโดยตรง
8. ครูคอยสังเกตและหาโอกาสแนะนา
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการทางานเพื่อ
ประสิทธิผลกลุ่ม

การเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม
(Traditional Learning)
1. ขาดการพึ่งพากันระหว่างสมาชิก
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง
3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกัน
4. มีผู้นาที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง
6. เน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียว
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลย
8. ครูขาดความสนใจหน้าที่ของกลุ่ม
9. ขาดกระบวนการในการทงานกลุ่ม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 122-123) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ
ไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ผู้สอนแนะนาวิธีการทางานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม
2. ขั้นสอน ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียน บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิดวิเคราะห์ หาคาตอบ
ผู้สอนแนะนาแหล่งข้อมูล ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการคิดวิเคราะห์ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องทา
ให้ชัดเจน
3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนร่วมมือกันทางานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด
ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัด กิจ กรรในขั้นนี้ ครูควรใช้ เทคนิคการเรีย นรู้แบบร่วมแรงร่ว มใจ ที่น่ าสนใจและ
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯผู้สอนสังเกตการณ์ทางานของกลุ่ม
คอยเป็นผู้อานวยความสะดวก ให้ความกระจ่างในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานผลการทางานกลุ่ม ผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่น
อาจซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและรายบุคคล
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่ม ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ผู้สอนควร
ช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่กาหนดไว้ และช่วยกันประเมินผลการทางานกลุ่ม
ทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 177 – 195) อ้างใน อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 123 –125) กล่าวถึง เทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ว่า เทคนิคที่นามาใช้ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายวิธี ได้แนะนาไว้ดังนี้
1. ปริศนาความคิด (Jigsaw)
ปริศนาความคิด เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายกันไปศึกษาหาความรู้ ในหัวข้อเนื้อหาที่แตกต่างกัน
แล้วกลับเข้ากลุ่มมาถ่า ยทอดความรู้ที่ได้มาให้สมาชิกกลุ่มฟัง วิธีนี้คล้ายกับการต่อภาพจิกซอร์ จึงเรียกวิธีนี้ว่า
Jigsaw หรือปริศนาการคิด ลักษณะการจัดกิจกรรมผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันเข้ากลุ่มร่วมกันเรียกว่า กลุ่มบ้าน
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(Home Group) สมาชิกในกลุ่มบ้านจะรับผิดชอบศึกษาหัวข้อที่แตกต่างกัน แล้วแยกย้ายไปเข้ากลุ่มใหม่ในหัวข้อ
เดียวกัน กลุ่มใหม่นี้เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางานร่วมกันเสร็จ ก็จะย้าย
กลับไปกลุ่มเดิมคือ กลุ่มบ้านของตน นาความรู้ที่ได้จากการอภิ ปรายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาสรุปให้กลุ่มบ้านฟัง
ผู้สอนทดสอบและให้คะแนน
2. กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams – Games – Toumaments : TGT) เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เป็น
กิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหาสาระจากผู้สอนด้วยกัน แล้วแต่ละคนแยกย้ายไปแข่งขันทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้ของแต่ละคนจะนามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัลลักษณะการ
จัดกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันเตรียมตัวเข้าแข่งขัน โดยผลัดกันถามตอบให้เกิดความแม่นยาในความรู้ที่ผู้สอนจะ
ทดสอบ เมื่อได้เวลาแข่งขัน แต่ละทีมจะเข้าประจาโต๊ะแข่งขัน แล้วเริ่มเล่นเกมพร้อมกันด้วยชุดคาถามที่เหมือนกัน
เมื่อการแข่งขันจบลง ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะกลับไปเข้าทีมเดิมของตนพร้อมคะแนนที่ได้รับ ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ถือว่าเป็นทีมชนะเลิศ
3. กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization : TAT) เทคนิคการเรียนรู้วิธีนี้ เป็นการ
เรียนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กแต่ล ะคนได้แสดงความสามารถเฉพาะตนก่อน แล้ วจึงจั บคู่ตรวจสอบกันและกัน
ช่วยเหลือกันทาใบงานจนสามารถผ่านได้ ต่อจากนั้นจึงนาคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้
คะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่ายได้รับรางวัล
ลักษณะการจัดกิจกรรม
กลุ่มจะมีสมาชิก 2 – 4 คน จับคู่กันทางานตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน
ถ้าผลงานยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ต่อจากนั้นทุกคนจะทาข้อทดสอบ คะแนนของทุกคนจะมา
รวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล
4. กลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) กลุ่มสืบค้น เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้มานาเสนอ
ประกอบเนื้อหาที่เรียน อาจเป็นการทางานตามใบงานที่กาหนด โดยที่ทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันทางาน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ หรือความรู้มานาเสนอต่อชั้นเรียน โดยผู้สอนแบ่งเนื้อหา
เป็นหัวข้อย่อย แต่ละกลุ่มศึกษากลุ่มละ 1 หัวข้อ เมื่อพร้อม ผู้เรียนจะนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม แล้วร่วมกัน
ประเมินผลงาน
5. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้
สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานนาเสนอ เป็นต้น
ทุกคนช่วยกันทางาน จนได้ผลงานสาเร็จ ส่งและนาเสนอผู้สอน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
กลุ่มผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กันทางาน เช่น เป็นผู้อ่านคาสั่งใบงาน เป็นผู้จดบันทึกงาน เป็นผู้หาคาตอบ เป็น
ผู้ตรวจคาตอบ กลุ่มจะได้ผลงานที่เกิดจากการทางานของทุกคน
6. กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) กิจกรรมนี้เหมาะสาหรับการทบทวนหรือ
ตรวจสอบความเข้าใจ สมาชิกกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน จะ
ช่วยกันค้นคว้าเตรียมตัวตอบคาถามที่ผู้สอนจะทดสอบ ผู้สอนจะเรียกถามทีละคน กลุ่มที่สมาชิกสามารถตอบ
คาถามได้มากแสดงว่าได้ช่วยเหลือกันดี
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7. กลุ่มร่วมมือ (Co – op Co - op) กลุ่มร่วมมือเป็นเทคนิคการทางานกลุ่มวิธีหนึ่ง โดยสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความสามารถและความถนัดแตกต่างกันได้ แสดงบทบาทตามหน้าที่ที่ตนถนัดอย่างเต็มที่ ทาให้งานประสบผลสาเร็จ
วิธีนี้ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบการทางานกลุ่มร่วมกัน และสนองต่อหลักการของการเรียนรู้ และร่วมมือที่ว่า
“ความสาเร็จแต่ละคน คือ ความสาเร็จของกลุ่ม ความสาเร็จของกลุ่ม คือ ความสาเร็จของทุกคน”
ลักษณะการจัดกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไปศึกษาหัวข้อย่อยทีได้รับมอบหมาย
แล้วนางานจากการศึกษาค้นคว้ามารวมกันเป็นงานกลุ่มปรับปรุงให้ต่อเนื่องเชื่อมโยง มีความสละสลวย เสร็จแล้วจึง
นาเสนอต่อชั้นเรียน ทุกกลุ่มจะช่วยกันประเมินผลงาน
สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธี การที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นอย่า ง
แท้จริง ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกเป็นผู้นา ผู้ตามกลุ่มฝึกการทางานให้ประสบผลสาเร็จ และฝึกทักษะทางสังคม
ผู้สอนควรเลือกใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ดังกล่ามาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (2542 : 119-128) กล่าวถึง วิธีการเรียนแบบร่วมมือที่นิยมใช้กันมีเทคนิคสาคัญ 2
แบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal cooperative learning) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal cooperative
learning)
1. การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีดังนี้
1.1 เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – Tournament หรือ TGT) คือ การจัด
กลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 คน ระดับความสามารถต่างกัน (Heterogeneous teams) คือ นักเรียนเก่ง
1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ครูกาหนดบทเรียนและการทางานของกลุ่มเอาไว้ ครูทาการสอนบทเรียนให้
นักเรียนทั้งชั้นแล้วให้กลุ่มทางานตามที่กาหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยและตรวจงานของเพื่อนให้
ถูกต้องก่อนนาส่งครู แล้วจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแข่งขันที่มีความสามารถเท่า ๆ กัน (Homogeneous tournament
teams) มาแข่งขันตอบปัญหาซึ่งจะมีการจัดกลุ่มใหม่ทุกสัปดาห์ โดยพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล
คะแนนของกลุ่มจะได้จากคะแนนของสมาชิกที่เข้าแข่งขันร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกัน แล้วมีการมอบรางวัลให้แก่กลุ่ม
ที่ได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.2 เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions หรือ STAD) คือ
การจัดกลุ่มเหมือน TGT แต่ไม่มีการแข่งขัน โดยให้นักเรียนทุกคนต่างคนต่างทาข้อสอบ แล้วนาคะแนนพัฒนาการ
(คะแนนที่ดีกว่าเดิมในการสอบครั้งก่อน) ของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม และมีการให้รางวัล
1.3 เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TA) เทคนิคนี้
เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ ใช้สาหรับระดับประถมปีที่ 3 – 6 วิธีนี้สมาชิกกลุ่มมี 4 คน มีระดับความรู้ต่างกัน ครู
เรียกเด็กที่มีความรู้ระดับเดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนื้อหา วิธีที่สอนจะแตกต่างกัน เด็ก
กลับไปยังกลุ่มของตน และต่างคนต่างทางานที่ได้รับมอบหมายแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการให้รางวัลกลุ่มที่ทา
คะแนนได้ดีกว่าเดิม
1.4 เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน (Cooperative Integrated Reading and
Composition หรือ CIRC) เทคนิคนี้ใช้สาหรับวิชา อ่าน เขียน และทักษะอื่น ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มี
พื้นความรู้เท่ากัน 2 คน อีก 2 คน ก็เท่ากัน แต่ต่างระดับความรู้กับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคู่ที่มีความรู้ระดับเท่ากัน
จากกลุ่มทุกกลุ่มมาสอน ให้กับเข้ากลุ่ม แล้วเรียกคู่ต่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากคะแนน
สอบของสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคล
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1.5 เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) เทคนิคนี้ใช้สาหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 - 6 สมาชิกในกลุ่มมี 6 คน
ความรู้ต่างระดับกัน สมาชิกแต่ละคนไปเรียนร่วมกันกับสมาชิกของกลุ่มอื่น ๆ ในหัวข้อที่ต่างกันออกไป แล้วทุกคน
กลับมากลุ่มของตน สอนเพื่อนในสิ่งที่ตนไปเรียนร่วมกับสมาชิกของกลุ่มอื่นๆ มา การประเมินผลเป็นรายบุคคลแล้ว
รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม
1.6 เทคนิคการต่อภาพ 2 (Jigsaw II) เทคนิคนี้สมาชิกในกลุ่ม 4 – 5 คน นักเรียนทุกคนสนใจเรียน
บทเรียนเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้ความสนใจในหัวข้อย่อยของบทเรียนต่างกัน ใครที่สนใจหัวข้อเดียวกัน
จะไปประชุมกัน ค้นคว้าและอภิปราย แล้วกลับมาที่กลุ่มเดิมของตนสอนเพื่อนในเรื่อ งที่ตนเองไปประชุมกับสมาชิก
ของกลุ่มอื่นมา ผลการสอบของแต่ละคนเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ทาคะแนนรวมได้ดีกว่าครั้งก่อน (คิดคะแนน
เหมือน STAD) จะได้รับรางวัล ขั้นตอนการเรียนมีดังนี้
1. ครูแบ่งหัวข้อที่จะเรียนเป็นหัวข้อย่อยๆให้เท่ากับจานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม
2. จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกันภายในกลุ่มเป็นกลุ่มบ้าน (Home group) สมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยใช้เวลาตามที่ครูกาหนด
3. จากนั้นนักเรียนที่อ่านหัวข้อย่อยเดียวกันมานั่งด้วยกัน เพื่อทางาน ซักถามและทากิจกรรม ซึ่งเรียกว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) สมาชิกทุก ๆ คน ร่วมมือกันอภิปรายหรือทางานอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้เวลา
ตามที่ครูกาหนด
4. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับมายังกลุ่มบ้าน (Home group) ของตน จากนั้นผลัดเปลี่ยน
กันอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง เริ่มจากหัวข้อย่อยที่ 1, 2, 3และ 4 เป็นต้น
5. การทดสอบหัวข้อย่อย 1 – 4 กับนักเรียนทั้งห้อง คะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวมเป็นคะแนน
กลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการติดประกาศ
1.7 เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม (Group Investigation) เทคนิคนี้สมาชิกในกลุ่มมี 2 – 6 คน
เป็นรูปแบบที่ซับซ้อน แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้า สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทั้งกลุ่มมีการ
วางแผนการดาเนินงานตามแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์งานที่ทา การนาเสนอผลงานหรือรายงานต่อหน้าชั้น
การให้รางวัลหรือให้คะแนนเป็นกลุ่ม
1.8 เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) วิธีนี้สมาชิกในกลุ่มมี 4 – 5 คน ระดับ
ความรู้ความสามารถต่างกัน ใช้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 โดยครูทาการสอนทั้งชั้น เด็กแต่ละกลุ่ม
ทางานตามที่ครูมอบหมาย คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากผลงานของกลุ่ม
1.9 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co – op – Co - op) ซึ่งเทคนิคนี้ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้คือ นักเรียนช่วยกันอภิปรายหัวข้อที่จะศึกษา แบ่งหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อย่อย แล้วจัดนักเรียนเข้า
กลุ่มตามความสามารถที่แตกต่า งกัน กลุ่ มเลื อกหัวข้อที่จะศึกษาตามความสนใจของกลุ่ม กลุ่ม แบ่ง หัวข้อย่อย
ออกเป็นหัวข้อเล็ก ๆ เพื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกไปศึกษา และมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน
ภายในกลุ่ม แล้วนักเรียนเลือกศึกษาเรื่องที่ตนเลือกและนาเสนอต่อกลุ่ม กลุ่มรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ จากนักเรียนทุก
คนภายในกลุ่ม แล้วรายงานผลงานต่อชั้นและมีการประเมินผลงานของกลุ่มเทคนิคทั้ง 9 ดังกล่าวข้างต้นนี้ ส่วนมาก
จะใช้ตลอดคาบการเรียนหรือตลอดกิจกรรมการเรียนในแต่ละคาบ เรียกการเรียนแบบร่วมมือประเภทนี้ว่า การ
เรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal cooperative Learning) แต่ยังมีเทคนิคอื่น ๆ อีกจานวนมากที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบ อาจใช้ในขั้นนา สอดแทรกในขั้นสอนตอนใด ๆ ก็ได้
หรือใช้ในขั้นสรุป หรือขั้นทบทวน หรือขั้นวัดผล เรียกการเรียนแบบร่วมมือประเภทนี้ว่า การเรียนแบบร่วมมืออย่าง
ไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) ดังนี้
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2. การเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
คาเกน (Kagan 1994 อ้างใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2541 : 43)) ได้ออกแบบเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการไว้ถึง 52 เทคนิค ในที่นี้จะขอแนะนาเทคนิคของการเรียนแบบร่วมมือแบบไม่เป็น ทางการ
จานวน 9 เทคนิค ซึ่งเป็นเทคนิคที่กระทาได้ง่ายจึงสะดวกที่จะนาไปใช้ ดังนี้
2.1 การพูดเป็นคู่ (Rally Robin) เป็นเทคนิคเปิดโอกาสให้นักเรียนพูด ตอบแสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใช้เวลาเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มมีสมาชิก 4 คน แบ่งเป็น 2 คู่ คู่
หนึ่งประกอบด้วยสมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 2 แต่ละคู่จะพูดพร้อมๆ กันไป โดย 1 พูด 2 ฟัง ในเวลาที่กาหนด
จากนั้น 2 พูด 1 ฟัง ในเวลาที่กาหนดเช่นกัน
2.2 การเขียนเป็นคู่ (Rally Table) เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่ ทุกประการต่างกันเพียงการเขียน
เป็นคู่ เป็นการร่วมมือเป็นคู่ ๆ โดยผลัดกันเขียน หรือวาด (ใช้อุปกรณ์ กระดาษ 2 แผ่นและปากกา 2 ด้ามต่อกลุ่ม)
2.3 การพูดรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคที่สมาชิกของกลุ่มผลัดกันพูด ตอบ เล่า อธิบาย โดยไม่ใช้
การเขียน การวาด และเป็นการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กาหนด จนครบ 4 คน
2.4 การเขียนรอบวง (Roundtable) เป็นเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวง แตกต่างกันที่เน้นการเขียน
การวาด (ใช้อุปกรณ์ กระดาษ 1 แผ่น และปากกา 1 ด้ามต่อกลุ่ม) วิธีการคือ ผลัดกันเขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้
ทีละคนตามเวลาที่กาหนดเทคนิคนี้อาจดัดแปลงให้สมาชิกทุกคนเขียนคาตอบ หรือบันทึกผลการคิดพร้อม ๆ กันทั้ง
4 คน ต่างคนต่างเขียนในเวลาที่กาหนด (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 4 แผ่น และปากกา 4 ด้าม) เรียกเทคนิคนี้ว่าการ
เขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous Roundtable)
2.5 การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving) เป็นเทคนิคที่สมาชิกแต่ละคนคิดคาตอบ
ของตนเองไว้จากนั้นกลุ่มนาคาตอบของทุก ๆ คนมาร่วมกันอภิปราย เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุด
2.6 คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคโดยเริ่มจากปัญหาหรือโจทย์คาถาม โดย
สมาชิกแต่ละคนคิดหาคาตอบด้วยตนเองก่อน แล้วนาคาตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นจึงนาคาตอบของแต่
ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจว่าคาตอบของตนถูกต้องหรือดีที่สุด จึงนาคาตอบเล่าให้เพื่อนฟัง
2.7 อภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) เป็นเทคนิคที่เมื่อครูถามคาถาม หรือกาหนดโจทย์แล้ว ให้สมาชิกที่
นั่งใกล้กันร่วมกันคิด และอภิปรายเป็นคู่
2.8 อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) เป็นเทคนิคที่เมื่อครูตั้งคาถามแล้ว ให้สมาชิกของกลุ่มทุก ๆ คน
ร่วมกันคิด พูด อภิปรายพร้อมกัน
2.9 ทาเป็นกลุ่ม ทาเป็นคู่ และทาคนเดียว (Team - pair - Solo) เป็นเทคนิคที่เมื่อครูกาหนดปัญหา หรือ
โจทย์ หรืองานให้ทา แล้วสมาชิกจะทางานร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานแล้วเสร็จ จากนั้นจะแบ่งสมาชิกเป็นคู่ให้ทางาน
ร่วมกันเป็นคู่จนงานสาเร็จแล้วถึงขั้นสุดท้าย ให้สมาชิกแต่ละคนทางานคนเดียวจนสาเร็จ
การเรียนแบบร่วมมือกาลังได้รับความสนใจในหมู่นักการศึกษา ครู อาจารย์ ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง การ
เรียนแบบร่วมมือมีทั้งเทคนิคที่นามาใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องปรับและเทคนิคที่ต้องปรับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เ รียน
และเนื้อหาวิชา อย่างไรก็ตาม การเรียนแบบร่วมมือก็นับเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัด
เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
STUDENT CARING AND SUPPORTING OPERATION SYSTEM OF THESABAN
2 WATSAIYOI SCHOOL UNDER CHA-AM MANICIPALITY PHETCHABURI
PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

รัตนสุดา ดวงแก้ว
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร. ปิ่นณิชา อุตมะเวชทิน
ภาควิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนและแนว
ทางการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรม
สัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 คน
คณะการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน15 คน เครือข่ายผู้ปกครอง 9 คน จานวน 49 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบว่า
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.25) รองลงมา คือ ด้านการป้องกันช่วยเหลือ
และแก้ไข ( = 4.21) ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่า ( =3.98) ตามลาดับ
แนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ได้ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยการเยี่ยมบ้าน
การจัดกิจกรรมการทางานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน การประชุมวางแผนในการแก้ไขปัญหานักเรียน ข้อมูลของ
นักเรียน มีการนาเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบถึงปัญหาและช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน.
Abstract
The purpose of this study was to study the level of student care support system. And
the way to promote the operation of student support system of thesaban 2 watsaiyoi school
under cha-am municipality phetchaburi province. The instrument was questionnaire at
reliability. Standard Deviation. Research interview group were 2 principals of school, 23
teacher, 15 teacher advisers, 9 school boards. The total was 49 sample. The data analyzed
by computer programmed. The frequency, percentage, mean.
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The results showed that;
The student caring and supporting operation system of thedaban 2 watsai school
under cha-am municipality phetchaburi province in total was high level, was overall and in
each individual aspect at a high level, ranking in the order of mean from high to low as
student promotion and development , protection and support, and student Screening.
The promote the operation of student support system of thesaban 2 watsaiyoi school under
cha-am municipality phetchaburi, has carried out the 5-step process of caring for students
by visiting the home. Organizing activities between teachers and students. Planning
meeting Student Problem Solving Student Information Presenting to management to
acknowledge problems and solve problems continuously.
Key Word (s) : STUDENT CARING AND SUPPORTING OPERATION SYSTEM

บทนา
สถานการณ์และปัญหาเด็กในสังคมไทยในปัจจุบันนับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤติและรุนแรงมากขึ้น ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาดการแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้า การกระตุ้นในลักษณะบริโภคนิยมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ทาให้โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ รวมไปถึงศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห่า งเหิ น และถู ก ปฏิ เ สธจากเด็ ก และเยาวชน ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะได้ รั บ การหล่ อ หลอมจากบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทาผิดกฎหมาย
หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม และมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548,
น.1) อีกทั้งความเจริญ ทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร สภาพสังคมที่ซับซ้อนมีการเคลื่ อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤติเป็นปัญหามากมาย ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด
ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของคนทั่วไปรวมทั้งเยาวชนด้วย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, น.462)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา4(1) บัญญัติไว้ ว่า “การศึกษา
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” จากความหมายนี้ถือเป็นหลักการสาคัญ
ยิ่งในการจัดการศึกษาของชาติโดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ (สานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2543, น.6) มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติแบะเต็มศักยภาพและมาตรา 24(1), (2), (3), (4) ซึ่งเป็นการดาเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทุกๆด้านอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กรมสามัญศึกษา, 2544, น.4)
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว นอกจากการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและ
การช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาและวิธีการหนึ่งที่นับว่า
มีประสิทธิภาพ และเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย
การนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนรอบคอบ โดยมี
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่
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เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนั บสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนั้นรวมถึงการส่งเสริม
การป้องกัน การช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยมีวิธีการ และเครื่องมือสาหรับครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ ใ นการด าเนิ น งานพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ปลอดภั ย จากสารเสพติ ด (ส านั ก งา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, น.3-4)
การด าเนิ น งานระบบการดู แลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย นในสถานศึ กษา จะต้ องเป็ น ความร่ ว มมื อกั น ในการ
ดาเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
บุคลากรหลักในการดาเนินงาน คื อ ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา โดยมีภารกิจที่เป็นหัวใจ ของการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรอง
นักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน
(เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์, 2552, น.19)
เพื่อให้โ รงเรีย นเทศบาล 2 วั ดไทรย้อย (ญาณธรรมสั มฤทธิ์) จังหวัด เพชรบุ รี สามารถพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้นั้น จึงต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเกี่ยวเนื่องถึงกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คืองานปกครองนักเรียน งานแนะแนวนักเรียนด้วยการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นจะทาให้นักเรียน
ได้รับการดูแลและได้รับการป้องกันจากสภาพสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ได้ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นใน
โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างความผูกพันในจิตสานึกที่ดีและเพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองและเรียนรู้ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2
วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนเทศบาล 2
วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 1 บท ทั่วไปมาตรา 16 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, น.2) มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
๒. ตาแหน่ง
๓. อายุ
๔. วุฒิการศึกษา

ตัวแปรตาม
 ระดับการดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
 แนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
อายุราชการ และประสบการณ์ทางาน ลักษณะของคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทร
ย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) จังหวัดเพชรบุรี ใน 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) ด้านการคัดกรอกนักเรียน
3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4) ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
5) ด้านการส่งต่อนักเรียน
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายความว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายความว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายความว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายความว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายความว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

24

ผล/สรุปผลการอภิปราย
การวิจัยเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย สังกัดเทศบาลเมืองชะอา
จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรม
สัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่า ตามลาดับ
1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครู
ประจาชั้นมีหน้าที่หลักในการศึกษารายละเอียดของนักเรียนก่อนลงมือปฏิบัติ มีการจัดทาระเบียนสะสมนักเรีย นทุก
ระดับชั้น การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการติดตามกาชับนักเรียนให้เห็นถึง
ข้อมูลที่เป็นจริง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือคัดกรองให้มีความหลากหลายเพื่อสนองความแตกต่างของนักเรียน
แต่ละคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี การจัดทาเอกสารสสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ มีการสรุปผลการตัด กรองนักเรียนแยกตามระดับชั้น เนื่องจากครูประจาชั้นได้ชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมิน การใช้เครื่องมือและวิธีการคัดกรองที่หลากหลาย รวมทั้งครู
ประจาชั้นได้แจ้งผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
1.3 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั กเรีย น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อาจเป็ น เพราะ
นักเรียนได้มีโอกาสทากิจกรรมที่ตัวเองถนัด เพื่อเป็นการเสริสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมโฮมรูม
เพื่อให้นักเรียนได้รับข่าวสารที่เหมาะสม จากทางโรงเรียนและได้รับการประสานความร่ว มมือกับผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูให้
การดูแลใกล้ชิดเป็นกันเองกับนักเรียน มีการจัดช่วงเวลาสาหรับให้คาปรึกษานักเรียนอย่างทั่วถึงและมีการจัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน การจัดกิจกรรมสนับสนุนแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ มีการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน
1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีของครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา มีการติดต่อประสานงานดาเนินงานกับเครือข่าย
ผู้ปกครองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการส่งต่อให้เพียงพอและ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะดาเนินการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่รับการส่งต่อ
2. แนวทางการการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้มีการออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีครูประจาชั้นและครูแนะแนวในแต่ระดับชั้น
ต่ า งๆ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและประสานงานกั บ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษา การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน ในแต่ละระดับช่วงชั้นของโรงเรียน และ
เครือข่ายผู้ปกครองประจาห้องเรียนทุกห้องในแต่ละชั้นเรียน ผู้ปกครองนั กเรียน ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมมือดาเนินการมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน แต่ละภาคเรียน อีกทั้งการให้ความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่
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เกี่ยวข้อง เช่น วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานีตารวจ ในการเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ การเรียนรู้ให้กับนักเรียน อีกด้วย

อภิปรายผล
จากศึกษาการวิจั ยเรื่อง ระบบการดู แลช่ วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วั ดไทรย้อย สั งกัด
เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ระดับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดไทรย้อย สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี พบว่าระดับผลการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวั ด
เพชรบุรี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ด้านการส่งต่อนักเรี ยน ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าครูประจา
ชั้นมีหน้ าที่หลั กในการศึกษารายละเอียดของนักเรียนก่อนลงมือปฏิบัติ มี การจั ดทาระเบีย นสะสมนักเรียนทุ ก
ระดับชั้น การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการติดตามกาชับนักเรียนให้เห็นถึง
ข้อมูลที่เป็นจริง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือคัดกรองให้มีความหลากหลายเพื่อสนองความแตกต่างของนักเรียน
แต่ละคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
สอดคล้ องกับดวงใจ สุดใจ (2553: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการบริหารจัด การระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับราตรี ตนเล็ก (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนวชิราลัย อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ได้บันทึกชีวประวัติของนักเรียน ได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จาแนกนักเรียนตามผลการเรียน มี
กิจกรรมโฮมรูมได้ประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัด
กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียน ติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการบันทึกการส่งต่อไปครูที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน
2) ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า การจัดทาเอกสาร
สารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการสรุปผลการตัดกรองนักเรียนแยกตามระดับชั้น
เนื่องจากครูประจาชั้นได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมิน การใช้เครื่องมือและ
วิธีการคัดกรองที่หลากหลาย รวมทั้งครูประจาชั้นได้แจ้งผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ สอดคล้องกับ
พรชัย เชวงชุติรัตน์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารครูที่
ปรึกษา และครูแนะแนว ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
แรก คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน
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3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า นักเรียน
ได้มีโอกาสทากิจกรรมที่ตัวเองถนัด เพื่อ เป็นการเสริสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้
นักเรียนได้รับข่าวสารที่เหมาะสม จากทางโรงเรียนและได้รับการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ อ่อนมุข (2554, บทคัดย่อ) พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีสภาพ
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนถาวรานุกูล ในระดับมาก ข้อที่มีสภาพการดาเนินงาน
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การจัดกิจกรรม
โฮมรูมจัดตามความต้องการของนักเรียน นักเรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการสรุปและบันทึกหลักฐานการ
ประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนโรงเรียนมีโครงการพิเศษที่ส่งเสริมนักเรียนที่
ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ตามความสนใจของนักเรียน มีสภาพการดาเนินงานในระดับน้อย สอดคล้องกับนริศรา จูแย้ม (2553: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความ
คิดเห็น ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทั้งหมด
4) ด้านการป้องกัน ช่ว ยเหลือและแก้ไ ข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจ ารณาพบว่า ครู
ประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาให้การดูแลใกล้ชิดเป็นกันเองกับนักเรียน มีการจัดช่วงเวลาสาหรับให้คาปรึกษานักเรียนอย่าง
ทั่วถึงและมีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน การจัดกิจกรรมสนับสนุนแต่ละกิจกรรม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน สอดคล้องกับอานนท์ นนทวัน (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒเนวิทย์ อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬลินธุ์ พบว่า การพัฒนานักเรียนให้มี
พฤติกรรมที่ดี ขึ้น เกิด จากบุ คลากรทุ กคนมีส่ วนร่วมในการดาเนิน งานตามขั้น ตอน และวิ ธีการของระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้กลยุทธ์นิเทศภายใน และสอดคล้องกับ
สาอาง มั่งคั่ง (2551) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นว่ามีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก
5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า โรงเรียนมีการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีของครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา มีการติดต่อประสานงานดาเนินงานกับเครือข่าย
ผู้ปกครองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการส่งต่อให้เพียงพอและ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะดาเนินการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่รับการส่งต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทรัตน์ เกื้อหนุน (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาการ
ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคิรีขันธ์ เขต
1 ที่สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งต่อเป็นระยะ มีการบันทึกการส่งต่อ และมีรายงานผลการส่งต่อตลอดจนมี
การสรุปรายงานผลการส่งต่อ
2. แนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีครูประจาชั้น
ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในแต่ละบุคคล ซึ่งได้มีการจัดทาเอกสารเอกสาร
ระเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว
นามาสรุปผลพร้อมกับตรวจสอบข้อมูล สามารถใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองนักเรียนได้เ ป็นอย่างดี ทางสถานศึกษา
ได้ให้ความสาคัญในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งครูประจาชั้นจะต้องเป็นหลักในการดาเนินงาน ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านซึ่งผูป้ กครองนักเรียนมีความต้องการให้ครูประจาชัน้ ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนให้ครบและทั่วถึงทุกบ้าน
2.2 ด้ า นการคัด กรองนั กเรีย น สถานศึ กษาได้ ด าเนิ น การคัด กรองนั ก เรี ย น สถานศึก ษาได้
ดาเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผลจากการศึกษาพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน ดาเนินการหลักโดยครูประจา
ชั้น ผู้ปกครอง เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน
สามารถคัดกรองนักเรียนได้ตรงตามข้อมูลนักเรียนแต่ละคน เพื่อการเก็บรวมข้อมูลการจัดเอกสารสารสนเทศผลการ
คัดกรองนักเรียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามสภาพความเป็นจริง มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนแยกเป็น
ระดับชั้นเรียน การจัดประชุมครูเพื่อจัดจัดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดนักเรียนจัดกลุ่มอย่างชัดเจน ด้วยความรัก
ความเมตตาและความเอื้ออาทรของครูประจาชั้น การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน ความร่วมมือของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสิ่งขับเคลื่อน ในการดาเนินงานการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนบรรลุผลสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
2.3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนานักเรียน สถานศึกษาได้ดาเนินการโดยการจัดให้กิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยมีคาสั่งตั้งแต่คณะกรรมการดาเนินงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันรั บผิดชอบ
อย่างชัดเจนในการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ปกครองและชุมชนกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
สถานศึกษาได้นานักเรียนเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ กับวัดไทรย้อย ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอัฏฐมีบูชา :
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และวันอาสาฬหบูชา : พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งนักเรียนได้
รู้จักไตรสิขา และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และใช้หลักธรรมสอนทางพุทาศาสนาอย่างถูกต้อง เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตประจาวันกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถของตนผู้ปกครอง
และชุ ม เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมกับ นั กเรีย น เป็ น การส่ ง เสริม ให้ นั กเรีย นผู้ ป กครองและชุ ม ชนชื่ น ชอบในวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทาให้นักเรียนได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการ
แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้ให้กาเนิดกิจกรรม D.A.E.R. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าและเรียนรู้ถึงโทษและ
ภัยของ ยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
เข้ามาทากิจกรรมกับนักเรียนกิจกรรมวัยรุ่นวัยใส เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักป้องกันตนเองโครงการ
เข้าค่ายพุทธบุตร ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นย้าถึงคุณธรรม – จริยธรรมอันดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กับวัดไทรย้อย ในการร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนในการปฏิบัติหลักธรรมที่ถูกต้อง และประเพณีอันดีของ
ไทย ความกตัญญูกตัญเวทีต่อผู้มีพระคุณ การปลูกฝังสามัญสานึกที่ดีให้กับนักเรียน
2.4 ด้านการช่วยเหลือและแก้ไข สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของนักเรียน โดยให้ครู
ประจ าชั้ น ได้ เอาใจใส่ เป็ น พิ เ ศษกั บ นั กเรี ย นทั้ ง 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ปกติ กลุ่ ม เสี่ ย งและกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หา จากการ
ดาเนินการและเอาใจใส่กับนักเรียนในละกลุ่ม พบว่า
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(1) ครูประจาชั้นได้ให้คาปรึกษาเบื้อต้นกับนักเรียนถึงแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่องของ
การเรียน หน้าที่ความรับผิดชอบและการดาเนินชีวิตประจาวันทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม
(2) ครูประจาชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านและประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงาน หรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเข้าร่วมกับชุมชนตามความถนัดและ
ความสารมารถ ความสนใจของนักเรียน การดาเนินกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายยาเสพติด กิจกรรม D.A.R.E.
โดยสถานีตาตารวจ กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสของโรงพยาบาล การเชิญบุคคลในชุมชนมาร่วมเป็นเกียรติในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(3) สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานที่ เป็นการนานักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ไปเข้าค่ายจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ ร่ วมกับวัดไทรย้อย สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด
เทศบาลเมืองชะอา กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชน การทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งพบว่าสถานศึกษาได้ทาหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครองทุกครั้งที่มีการนานักเรียนออกนอกสถานที่ และออกคาสั่งแต่งตั้งคณะครูให้เป็นคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการเข้าค่ายหรือกิจกรรมของนักเรียนทุกครั้ง ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานศึกษาที่สามารถป้องกัน
นักเรียนกลุ่มปกติไม่ให้ตกไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้
2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน เป็นกระบวนการที่ครูประจาชั้นไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนั กเรีย นที่ มีปั ญ หาได้ จะต้องท าการส่ ง ต่อไปยั ง ครูแนะแนวหรือผู้ ที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ความช่ ว ยเหลื อหรือ
แก้ปัญหา หรือส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
(1) การส่งต่อภายใน โดยครูประจาชั้นส่งต่อไปยังครูแนะแนว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้
ความช่วยเหลือได้ ทั้งขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน
(2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งต่อนักเรียนไปให้ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกนความสารมารถของสถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ดาเนินการต่อส่ง ตอ และมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่องผลจากการศึกษาข้อมูล
พบว่า ครูประจาชั้นมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการส่ง
ต่อ และสถานศึกษาได้ดาเนินการส่งต่อเฉพาะภายในเท่านั้น ซึ่งในการส่งต่อภายในนั้น ได้ดาเนินการกับนักเรียนที่มี
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน เช่ น การเล่ น เกมตามร้ า นเกมกลางคื น การเล่ น การพนั น การดู วั ว ลาน และการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวนผู้อื่น มาโรงเรียนสาย ซึ่งครูประจาชั้นได้ดาเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว แต่ไม่
ประสบผลสาเร็จ ก็จะส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ด้ า นการคั ด กรองนั ก เรีย น ผลการวิ จั ย พบว่ า มี การคัด กรองนั กเรีย นเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ปกติ
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น โรงเรียนควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและ
ประเมินผลและส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
1.2 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
เพื่อวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ครูประจาชั้นควรศึกษารายละเอียดของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนก่อนลงมือปฏิบัติและปฏิบัติตามแผนดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านการส่งต่อนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีการวางระบบและประสานงานการดาเนินงานกับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขและเครือข่ายอื่น มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น โรงเรียนควรจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะดาเนินการ
ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะรับการส่งต่อ
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1.4 ด้านการป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข ผลการวิจัยพบว่ า มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบและรู้จักแก้ปัญหา และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน
1.5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom
Meeting) ทุกภาคเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหรือ
การประชุมระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
3. ควรศึกษาสภาพปัญหาการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูปรึกษาในระดับชั้นต่างๆของโรงเรียน
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
The parents' satisfaction toward the educational management of the Child
Development Center, Administrative Organization of Promsawan Sub-district, Phon
thong District, Roi-Et Province

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

รัตนา แวงวรรณ
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน
ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อศึ กษาและเปรีย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อการจั ด
การศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรม
สวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรมสวรรค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (IOC = 1 , =0.65) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ α ข้ อ มู ล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1).ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาแนกตามเพศ หญิงร้อยละ 75.75, ชายร้อยละ 24.25 จาแนกอายุ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ
54.54, อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 21.21, ต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 12.12, อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 9.10, อายุ 50 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 3.03 จาแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 90.90, สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.10
จาแนกอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 78.79, อาชีพค้าขาย ร้อยละ 18.18, รับราชการ ร้อยละ 3.03 ผู้ปกครองมี
ความพึ ง พอใจต่ อการจัด การศึกษาระดับ ปฐมวั ย ของศูนย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ด้ า นจั ด การเรียนการสอน, ด้ านการ
จัดบริการผู้เรียน, ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล, ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม, ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 2). เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ , การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์
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Absract
This research aimed to study and compare the parents' satisfaction toward the
educational management and early childhood education management approach of the Child
Development Center, the Administrative Organization of Promsawan Sub-district, Phon
thong District, Roi-Et Province. Thirty-three respondents were joined to this research
including a questionnaire on parents' satisfaction toward the operation of the Child
Development Center under the Administrative Organization of Promsawan Sub-district.
The Five level-rating scales. The reliability of the questionnaire was measured using the
alpha coefficient. (IOC = 1.00, α = 0.65) were used to analyze the data, including
percentage, mean and standard deviation.
The research found that 1) The respondents' satisfaction with parenting on early
childhood education at the Child Development Center were classified by sex ; female as
75.75%, male as 24.25%, and were classified by age; in the age of 41-50 years as 54.54%,
in the age of 31-40 years as 21.2%, in the age of 20-30 years 9.10%, in the age of age 50
years and over as 3.03%, classified by education level; Bachelor's degree or equivalent as
90.90%, higher than the bachelor's degree as 9.10%, classified by occupation; agriculture as
78.79%, trade as18.18% and governor as 3.03%. The parents were satisfied in a high level
with the early childhood education center of the Child Development Center as teaching
management, learning service, public relation, building operation and business
environment. 2) Compare the parents' satisfaction with the operation of the Child
Development Center under the Administrative Organization of Promsawan Sub-district
which was classified by gender, age, education and occupation. The parents were satisfied
and the difference was statistically significant at 0.05.
Keywords : satisfaction, education management of the Child Development Center, the
Administrative Organization of Promsawan Sub-district

บทนา
การศึกษาเป็น เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาการในทุกด้านของช่วงอายุแรกเกิดจนถึ งห้าขวบ หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มักเรียกกัน
ว่า “เด็กปฐมวัย” ให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล้วก็จะสามารถเติบโตเป็นดีมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อ
อนาคตของสังคมและประเทศชาติด้วย ซึ่งจากข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ศ.ดร.
เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น
การลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7
เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และองค์การยู
นิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ รวมถึง
ความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศกาลังพัฒนาระบุว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะ
มีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติ และนาไปสู่
การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือ
สร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย (อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, 2557)
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้ความหมายของ
เด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือต่ากว่า 6 ปี การจัดการ
การศึกษานั้นได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
การจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่า
ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้ และการ
พัฒนาตลอดชีวิ ต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสาเร็จในชี วิต (การดูแลและการศึกษา เด็กปฐมวัย,
2556)แต่จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า มีพัฒนาการที่ล่าช้าทั้งทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์
ความคิด สร้างสรรค์ ภาษา และการปรับ ตั ว เนื่ องจากขณะนี้เด็ กปฐมวัย ได้ รับ การสนั บสนุน ที่ไ ม่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวัย เช่น การที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และอีก
ปัญหาหนึ่งที่สาคัญคือ การที่โรงเรียนในระดับอนุบาลจานวนมากเปิดสอนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม
รวมถึงการเร่งเรียน เขียนและอ่านเกินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ คาดเคลื่อนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ทาให้การศึกษาปฐมวัยในวันนี้ มุ่งเน้นแต่การท่องจาความรู้ เพื่อสอบแข่งขัน และเน้นเฉพาะ ด้านเนื้อหา
สาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการ
ขาดการพัฒนาด้านคุณธรรม และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้การดาเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการ
เรี ย นรู้ ขาดทั ก ษะในการท างานร่ ว มกั บ คนอื่ น และขาดทั ก ษะความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ต่ อ ตนเองและผู้ อื่น (เปิ ด
สถานการณ์เด็กปฐมวัย พบปรากฏการณ์เร่งเรียนตั้งแต่วัยอนุบาล, 2557)
ปัญหาสาคัญของการศึกษาปฐมวั ย ประการที่หนึ่ง คือ การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่สาคัญตามช่วงวัยของเด็ก จึงมีความคาดหวังที่ต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จึงส่งลูกเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบ “เร่งเรียนเขียนอ่าน” นอกจากนี้การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็ก เช่น ไอ
แพต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้ น ประการที่สอง
คือ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู้บริหารและสถานศึกษา การขาดแคลน
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงทาให้ครูเน้นให้
เด็กอ่า นเขียนมากกว่ าวั ย และเน้น การสอนที่ มีลั กษณะให้เด็ กท่ องจามากกว่า ทักษะด้ านการคิด การตั ดสิ นใจ
ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนบริหารงานเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อการ
สอบแข่งขันมากกว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงทาให้เกิดการเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ระดับอนุบาล ประการ
ที่สาม คือ ระบบการผลิตครูปฐมวัย จากค่านิยมของการเข้ารับราชการที่มีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต จึง
เกิดความต้องการเพิ่มคุณวุฒิด้านการศึกษาของครูให้สูงขึ้น แต่ระบบการผลิตครูใ นปัจจุบันยังขาดกลไกในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพ เช่น การเปิดรับครูปฐมวัยจานวนมาก ทาให้อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับจานวน
นักศึกษาไม่สอดคล้องกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ไม่
สามารถทาได้ด้วยการบรรยายเท่านั้น แต่จาเป็น ต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัย มาดูแลอย่างใกล้ชิด ประการที่สี่ คือ การให้ความสาคัญด้านเนื้อหาและการวัดผลมากกว่าการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลระดับประถมศึกษาต้อนต้น มุ่งเน้นให้เด็กท่องจา ความรู้จานวนมากไม่
สอดคล้ องและเชื่ อมโยงกั บ หลั ก สู ต รของการศึ กษาปฐมวั ย ที่ เน้ น การส่ ง เสริม พั ฒ นาการเด็ กโดยค านึ ง ถึ ง การ
พัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ครูในโรงเรียน
อนุบาล และศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ เน้นการวัดผลด้านความจา โดยขาดการประเมินตามสภาพความเป็นจริง รวมถึง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์ตัดสินมากกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ทาให้
ขาดแนวทางในการปรับปรุงผู้เรียนให้ดีขึ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอานาจบารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2550 ,หน้า 33)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัด
การศึกษา(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2551,19-20) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษา
เพื่ อพั ฒ นาเด็ ก เยาวชน และประชาชนในท้ องถิ่น ให้เ ป็ น คนเก่ง คนดี และมี ความสุ ข ทั้ ง ใจและกาย โดยจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ อี กทั้งผู้ที่มีส่วนสาคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รู้สภาพ
และปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงควรให้ความสาคัญในการนานโยบายแนวรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาเด็ก
เข้าสู่ภาคปฏิบัติให้บังเกิดผลตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะต้องนาแนวนโยบายและมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัด การ สามารถแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรมีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับหรือตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคงอยู่อย่างมั่นคงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ เพื่อจะใช้เป็นแนวทางสาหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินกิจการได้ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้วิจัยได้ยึดหลัก ความพึง
พอใจเป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์อันหนึ่งอัน
ใด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ ,2548)
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ตัวแปรอิสระ

สถานภาพของผู้ปกครอง
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการจัดบริการผู้เรียน
3. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ คือ ผู้ ป กครองของนั กเรีย นในศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ทั้ ง 2 ศูน ย์ สั ง กัด
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสอบถามเกี่ยวกับ
การพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปกับสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
มี 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการจัดบริการนักเรียน
3) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 4) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึ งพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนามาสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษารูปแบบเครื่องมือ วิธีการสร้างเครื่องมือและรายละเอียดของเครื่องมือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถาม โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่กาหนดไว้
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนาไปแก้ไขปรับปรุง
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5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความความถูกต้ องของ
เนื้อหา ความเหมาะสม และความสอดคล้องของข้อคาถาม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์
6. ปรับปรุงเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) โดยวิธีหาค่าสหพันธ์แบเพียร์สัน
(Perarson product-moment correlation) ระหว่างค่าเฉลี่ยรายข้อและคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .52 ถึง .92
8. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์อัลฟา (Coefficient alpha) ของครอบบาค
(Conbach, 1990,pp.202-204) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98
9. นาแบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบความเชื่อมั่น แล้ว ไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. ทาการแจกแบบสอบถาม โดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้เวลา
ในการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืน โดยแจกแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามคืน
3. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้คืนมาจากผู้ปกครองนักเรียนและทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลับมาได้
ทั้งหมด 33 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมใช้ทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ
นาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) นาเสนอรูปแบบของ
ตารางประกอบคาบรรยาย โดยกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ (Rating Scale) เป็นตัวสถิติวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ค่ า ความถี่ ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อหาค่า t-test, F-test(One – way ANOVA Analysis of
Variance) ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปลอิสระที่มากกว่าสองกลุ่มได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นครูและ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ได้เป็นครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ( SPSS )
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สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอถามการวิจัย ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนบุคคล
N (จานวน)
P (ร้อยละ)
เพศ - ชาย
8
24.25
- หญิง
25
75.75
อายุ - ต่ากว่า 20 ปี
4
12.12
- 20 – 30 ปี
3
9.10
- 31 – 40 ปี
7
21.21
- 41 – -50 ปี
18
54.54
- 50 ปีขึ้นไป
1
3.03
ระดับการศึกษา - ต่ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า
30
90.90
- สูงกว่าปริญญาตรี
3
9.10
อาชีพ - รับราชการ
1
3.03
- ค้าขาย
6
18.18
- เกษตรกรรม
26
78.79
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์
 . ระดับความพึงพอใจ

ข้อความ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.92 0.13
มาก
ด้านการจัดบริการผู้เรียน
3.84 0.08
มาก
ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล
3.76 0.06
มาก
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3.69 0.12
มาก
รวมทุกด้าน
3.80 0.10
มาก
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเรียงจากค่าเฉลี่ยมา
กกไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการจัดบริการผู้เรียน, ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล, และด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2. ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่าความพึง
พอใจมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

37

อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมและรายด้าน การจัดการเรียนการ
สอน ด้านการจัดบริการผู้เรียน ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ทั้งโครงสร้างรูปแบบการบริหาร รูปแบบและวิธีการบริหารด้านวิชาการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยอีกทั้งครูได้เป็น
แบบอย่างที่ดีมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นไปตามพัฒนาการ
ของเด็ก นอกจากนั้นยังจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการที่จะส่งเสริมด้านสุขภาพร่างการให้สมบูรณแข็งแรง การ
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอทั้งใน
รูปแบบจัดส่งสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนและการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นผลทาให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย วรายุทธ แก้วประทุม (2556:บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2” พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และมณีรัตนา อินต๊ะเสนา (2556:บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัยต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง”
พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ สานา (2556:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เด็กต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน” พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน
ค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก
2. จากผลกการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผู้วิจัยนาเสนอการ
อภิปรายผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า
ผู้ปกครองที่มี เพศต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลทีมี
ต่อสิงหนึ่งหรือปัจจัยทีเกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมือความต้องการได้รับการสนองตอบ จะเห็นได้ว่าผลของ
การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าผู้ปกครองเพศชาย
(  = 3.20) มีความพึงพอใจมากกว่า ส่วนผู้ปกครองเพศหญิง (  = 3.10) ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า เพศชายที่ตอบแบสอบถามมีจานวนน้อยกว่าเพศหญิงจึงทาให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าความพึงพอใจของเพศหญิง ทั้งนี้
จากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนาไปเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานต่อไป ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัย วรายุทธ แก้วประทุม (2556:บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนบ้านหินแร่ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง จาแนกตามระดับการศึกษา จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีส าคัญ ทางสถิติ จาแนกตามอาชีพ พบว่ ามีความพึงพอใจต่ อการจัด การศึกษาโดยรวมแตกต่ างกัน อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมณีรัตนา อินต๊ะเสนา (2556:บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง” พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยต่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารงานบุคลากร
ธุรการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า
ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิงใด
สิงหนึ่ง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลทีเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิงทีคาดหวัง
กับสิงทีได้รับจริงในสถานการณ์อันหนึ่งอันใด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ ซึ่ง
บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจแตกต่างกันไปตามช่วงวัยของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเพราะว่าแต่ละวัยนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจึงทาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน
ไปด้วยซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ สานา (2556:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองเด็กต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ” พบว่าความพึง
พอใจอยู่ในค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกวลิน กาวิยัง (2556:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเทศตาบลขุนยวม อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลขุนยวมที่มีต่อการจัดการศึกษาภาพรวม ด้านบุคคล ด้านงาน
และด้านการจัดการพบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน ด้านบุคคล ด้านงาน และด้านการจัดการ จาแนกตามเพศ
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และลักษณะงาน พบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันในประเด็นเรื่องาน
2.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระดับการศึกษาที่
แตกต่างมีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นกัน กล่าวคือผู้ปกครองระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความ
พึงพอใจที่สูงกว่าอาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานทั้งทางด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดบริการผู้เรียน ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อ จึงทาให้เข้าใจใน
บริบทของการด าเนิ นงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ม ากกว่ าผู้ป กครองระดับการศึกษาต่ ากว่ าปริญ ญาตรีหรือ
เทียบเท่าจึงทาให้ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
(2556:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ2 จังหวัดชัยภูมิ” ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒกิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ากว่า
และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบจาแนกตามอาชีพ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพรับ
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพรับจ้างและอื่นๆ และอาชีพเกษตรกรรม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ นาคสนิท (2559:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
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บริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร” พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอ
แซฟพิจิตร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านงานบริหาร
ทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ส่วนด้านงบประมาณ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการบริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า
ผู้ปกครองที่อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความสนใจและทัศนคติทีบุคคลมีต่อ
กิจกรรม อันเนืองมาจากสิงเร้า และแรงจูงใจ คนที่ประกอบอาชีพค้าขายมีการพบปะกับคนจานวนมากย่อมเห็น
ความแตกต่างระหว่าบุคคลมากจึงทาให้ความพึงพอใจสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การจัดบริการผู้เรียน ด้านการให้ข่าวสารข้อมูล ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์ว งษ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึ งพอใจของผู้ป กครองนั กเรีย นต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนในอาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด” พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาแนกตามอาชีพ โดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร” พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในต่อละข้อพบว่า
ผู้ปกครองที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการนักเรียน การให้ข่าวสารข้อมูลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตามลาดับ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีการการจัดการศึกษา
จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากข้อคนพบของงานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ” มีข้อเสนอแนะในการ
นาไปใช้ดังนี้
1.1. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ควรให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องการติดต่อประสานงาน การให้
ข้อมูลต่างๆ การเอาใจใส่เด็กปฐมวัยนอกเวลาเรียน และส่งเสริมการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กปฐมวัยมากที่สุด เพื่อให้เด็กปฐมวัยตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในตนเองด้วย
1.2 ผู้บริการและครู ควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครองมากที่สุด เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และยังเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
1.3 ผู้ปกครองและชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
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2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและในสังกัดอื่นที่มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ต่อไป
2.2. ควรศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้รับการศึกษาที่มีต่อที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหา และปัจจัยนาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 2) พัฒนาการความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด และ )) ศึกษาเจต
คติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้
เทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา ซึ่งกาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวนนักเรียน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยแบบประเมินความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด แบบวัดเจตคติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/ E2) เท่ากับ 78.64/ 76.21 2) ความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ))
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดย
ใช้เทคนิคแผนผังความคิด อยู่ในระดับเห็นด้วย (  = 4.46)
คาสาคัญ : แบบฝึกการอ่าน, การอ่านเพื่อความเข้าใจ, แผนผังความคิด
Abstract
The purposes of this research were; 1) to develop Thai reading comprehension
lessons using mind mapping techniques with an efficiency of 75/75, 2) to develop ability in
Thai reading comprehension for Matthayomsuksa I students, 3) to study the ability to make
mind mapping and 4) to study the attitudes for Mattayomsuksa I students towards learning
management with Thai reading comprehension lessons using mind mapping techniques.
The sample consisted of 22 students in Matthayomsuksa 1/ 1 in the second semester
academic year 2017 of Klangdongpoonawittaya School,Pak Chong District, Nakhon
Ratchasima Province, under the Office Nakhonratchasima Primary Educational Service
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Area Office 4 by using Cluster Randon Sampling. The research instruments were Thai
reading comprehension exercise by using mind mapping technique, 5 lesson plans, Thai
reading comprehension test ability, evaluation form for the ability to make mind mapping
and attitude test.The data were analyzed in percentage, mean, standard diviation and t-test.
The results of the study were as follows: 1) The development of Thai reading
comprehension lessons using mind mapping techniques for Matthayomsuksa I students had
efficiency of E1/ E2 = 78.64/ 76.21. 2) The ability of the students after being learnt by Thai
reading comprehension, using mind mapping techniques was significantly higher than that
before it at the statistically significant level of .05. 3) The ability of the students to making
mind mapping techniques passed the criterion of 60%. 4) The attitudes of the students to
learning by Thai reading comprehension lessons, using mind mapping techniques mainly
was definitely agree at = 4.72 and S.D. = 0.48
KEYWORDS : LESSONS, THAI READING COMPREHENSION, MIND MAPPIN

บทนา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ไทย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัททาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, หน้า 37)
เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการสื่อความหมายของความคิด อารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียน
ถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน การอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดและความสามารถเพื่อทาความเข้าใจในสารที่สื่อ และ
ตีความสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้เขียนแสดงออกมาทางข้อความนั้น (White,
1981) ดังนั้นการอ่านจึงประกอบไปด้วยการสื่อสารและการเข้าใจความหมาย ถ้ามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะ
ทาให้ผู้อ่านสามารถรวบรวมความคิดจากสิ่งที่อ่านได้และสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Miller, 1972)
ทักษะการทาความเข้าใจสิ่งที่อ่านเป็นทักษะที่มีความสาคัทอย่างยิ่งต่อการอ่านเพราะการอ่านที่ปราศจากความ
เข้าใจ หรือเมือ่ อ่านข้อความใดแล้วไม่เข้าใจอะไรเลย ถือว่าความสามารถในการอ่านยังไม่เกิดขึ้น (นลินี บาเรอราช,
25)5, หน้า 28)
เนื่ องจากเมื่ อพิ จ ารณาผลทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ของกลุ่ ม การเรีย นรู้
ภาษาไทย ระดั บมั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 โรงเรีย นกลางดงปุ ณณวิ ท ยา อาเภอปากช่อง จัง หวั ด
นครราชสีมา พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ )6.36 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ )0.80
ที่จาแนกตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า สาระที่ 1 สาระการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ย 37.62 (สถาบันการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ ชาติ (องค์กรมหาชน), 2560) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และ
นักเรียนบางส่วนมีปัทหาในเรื่องการอ่านซึ่งแสดงว่านักเรียนส่วนใหท่อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องราวได้ดีเท่าที่ควร

43

การอ่านและการที่จะรู้ความหมายของสิ่งที่จะอ่าน เป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับตัวผู้อ่านเอง ผู้อ่านจะได้
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่การรู้ความหมายจากตัวอักษร เนื่องจากผู้อ่านแต่ละคนต่างก็มีความรู้ประสบการณ์
โลกทัศน์และความรู้เดิมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จาก
แนวคิดเรื่องโครงสร้างของความรู้นี้ นักจิตวิทยากลุ่มปัททานิยมได้ตั้งทฤษฎีขึ้นคือ “Shema Theory” ตาม
หลักการของทฤษฎีนี้ถือว่า ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนต่างก็มีโครงสร้างและความรู้เป็นส่วนสาคัทในการเรียนรู้ งานเขียน
เป็นตัวแทนโครงสร้างความรู้ของผู้เขียน ถ้าโครงสร้างความรู้ของผู้อ่านและผู้เขียนต่างกันก็อาจทาให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ
เรื่องที่อ่าน นอกจากนี้โครงสร้างของความรู้ยังมีความหมายรวมไปถึงลักษณะโครงสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
เช่น นิทาน นิยาย บทบรรยาย เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างภายงานเขียนในแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป
แล้วแต่ว่าผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรเป็นสาคัท และโครงสร้างหรือการเรียบเรียงเนื้อหาของงานเขียน ย่อม
มีอิทธิพลต่องานอ่านด้วย (อภิรดี ทักธิการ, 2538, หน้า 3)
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจึงเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนต้องลงมือกระทากิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถซึ่งทาให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตรงต่อเวลาและมีความเชื่อมั่นในตนเองนอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทางานอย่างมีระบบ
ระเบียบและทางานเป็นขั้นตอนปฏิบัติตามคาแนะนาและข้อตกลงของแบบฝึกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการเรียนรู้
เรื่องการอ่ า นจั บ ใจความนั้ น ต้ องอาศัย การฝึ กบ่ อย ๆ อย่ า งสม่ าเสมอจึ ง จะท าให้เกิด ความช านาทและความ
คล่องแคล่วสามารถนาความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นอกจากนี้แบบฝึกยังเน้นการทบทวน
และความเข้าใจให้แก่นักเรียนอีกด้วยจากงานวิจัยของ รังษิมา สุริยารังสรรค์( 2555, หน้า 80) เรื่องการพัฒนาแบบ
ฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีพบว่า ผลสัมฤทธิ์การ
อ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อน
ใช้แบบอย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่ระดับ.01 งานวิจัยของ ศศิธร สุริยวงศ์ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าแบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความโดยใช้แผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.)2/85.71ซึ่งสูง
กว่ามาตรฐาน 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผัง
ความคิดสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่ ระดับ .01
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ ต้ องรับ ผิ ด ชอบการสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จึง มีความสนใจต้องการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคแผนผั ง
ความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านบทอ่านประเภทร้อยแก้ วตามรูปแบบงานเขียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านให้เป็นพื้นฐานในการอ่านในชั้นต่อ ๆไป และนาไปสู่การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด
4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้
เทคนิคแผนผังความคิด

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด

ความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มตี ่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 ศึกษาพัฒนากาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด และ ศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้
เทคนิคแผนผังความคิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวนนักเรียน
22 คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึก
การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 5 เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ฉบับ ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับ
ละ 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ) ตัวเลือก แบบประเมินความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิด และ
แบบวัดเจตคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด จานวน 15 ข้อ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD ) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
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2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผัง
ความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 15 ชั่วโมง
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทาแบบประเมินความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิดทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 หลังเรียน และทาแบบวัดเจตคติสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป

สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 78.64/ 76.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
75/75
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่ระดับ .05
ดังรายละเอียดตาราง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผัง
ความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ 1
กลุ่ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
22
22

X

SD

11.55

2.48

22.86

df

t

21

32.87*

2.66

* p<.05
3. ความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี
). เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม (  = 4.46) อยู่ในระดับเห็นด้วย

อภิปรายผล
1. แบบฝึ ก การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจภาษาไทย โดยใช้ เ ทคนิ ค แผนผั ง ความคิ ด ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 78.64/ 76.21ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
75/ 75 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีการสร้างโดยการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด กาหนดจุดประสงค์ของแบบฝึก
คัดเลือกเนื้อหาสาระให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัย เวลา ความสนใจของผู้เรียน และระดับความสามารถ
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการฝึก กาหนดรูปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึกที่ชัดเจน ผู้เรียนได้ทา
กิจกรรมซ้า ๆ สร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนาไป
ทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องและคุณภาพของแบบฝึก ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2531, หน้า 17)) การสร้างแบบฝึกจะต้ องศึกษาปัทหาและความต้องการโดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การ
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เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการจะให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ และนาแบบฝึกไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องและคุณภาพของแบบฝึก จิราภรณ์ ฉัตรทอง (25)5, หน้า
20-2)) การฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมซ้า ๆ ย่อมทาให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่แม่นยา และแบบฝึกที่ดี
ต้องมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของผู้เรียนสานวนภาษาเหมาะสมกับวัยผู้เรียน ใช้เวลา
ฝึกเหมาะสมไม่นายเกินไป จึงส่งผลให้แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 78.64/ 76.21 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/ 75
สอดคล้ องกับ วารุณี สุ ขชู เจริทกิจ (2556, หน้ า 81-82) ได้ศึกษาผลการใช้ แบบฝึ กทั กษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ) ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษโยใช้แผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ) มีประสิทธิภาพ81.58/ 78.33 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/ 75 และ นงเยาว์ ทองกาเนิด (2558, หน้า 110-11)) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประกอบด้วยแบบฝึกย่อย 5 แบบฝึกและมีประสิทธิภาพ
82.)2/83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทาให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ สรุปความคิดรวบยอดและหลักการสาคัทของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ มีการเรียนรู้อย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอน คาถามที่ชัดเจนและกิจกรรมที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น และ
ผู้เรียนสามารถเก็บแบบฝึกไว้ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งแผนผังความคิดจะช่วยให้ผู้เรียนจดจา ทบทวน
และสรุปบทเรียนก่อนสอบได้ดี ตามที่ มาสวิมล รักบ้านเกิด (2526, หน้า 36 อ้างถึงใน ลักขณา นันตากาศ, 2543,
หน้า 33) แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และช่วยให้ครูทราบผลการเรียน
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ยุพา ยิ้มพงษ์ (2522, หน้า )) อ้างถึงใน ลักขณา นันตากาศ, 2543, หน้า 32-33)
แบบฝึกมีความสาคัทและจาเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น
สามารถจดจ าเนื้ อ หาในบทเรีย นและค าศั พ ท์ ต่ า ง ๆได้ ค งทน ท าให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานในขณะเรี ย นทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง สามารถนาแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้ นามาวัดผลการเรียนหลังจากที่
เรียนแล้ว ตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของนักเรียนและนามาปรับปรุงแก้ไขได้ทนั ท่วงที และ สมศักดิ์ สินธุระ
เวชท์ (2544, หน้า 21) แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ใช้จดบันทึกการเรียนรู้ การสรุป การอภิปราย ทา
ให้ผู้เรียนเห็นส่วนต่าง ๆ ที่เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเป็นเครื่องที่ช่วยให้การจดจาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และฝึกฝนความจา ใช้ทบทวนบทเรียนและสรุปบทเรียนก่อนสอบ
สอดคล้องกับ นงเยาว์ ทองกาเนิด (2558, หน้า 110-11)) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาไทย ส าหรับ นั กเรียนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 อาเภอเขาชะเมา จั งหวั ดระยอง ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคั ทที่ระดับ .05 และศริทดา
เทียมหมอก (2557, หน้า 91-9)) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถใน
การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับ
แผนที่ความคิด หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัททางสถิติที่ระดับ .01
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3. ความสามารถในการจัดทาแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผั งความคิด โดยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และอยู่ในระดั บ
คุณภาพดี เนื่องจาก นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสาคัท ประโยชน์ ขั้นตอนและวิธีการสร้าง รวมทั้งรูปแบบของ
แผนผังความคิดแบบต่าง ๆ และฝึกให้นักเรียนได้กระทาซ้า ๆ บ่อย ๆ โดยอิสระ จนเกิดความคิดรวบยอดและ วาม
คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนผังความคิด และในขณะทากิจกรรมครูผู้สอนได้เป็นผู้ช่วยให้คาแนะนา กระตุ้นให้
คิดและส่งเสริมกาลังใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สมศักดิ์ สินธุระเวชท์ (2542, หน้า 125) ได้
กล่าวว่า แผนผังความคิดเป็นการนาทฤษฎีทางสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แผนผังความคิดเป็นการ
ทางานร่วมกันของสมองด้านซ้ายและด้านขวา สมองด้านซ้ายจะทาหน้าที่ในการวิเคราะห์คา สัทลักษณ์ตรรกวิทยา
สมองด้านขวาทาหน้าที่ในการสังเคราะห์รูปแบบ สีรูปร่าง และ Tony Buzan (1997, pp. 96) แผนผังที่เป็นการ
แสดงออกด้านความคิดรอบทิศทาง เป็นการกระทาตามธรรมชาติของสมองมนุษย์และเป็นเทคนิคการแสดงออกถึง
ความสาคัทด้วยภาพที่มีพลังนาไปสู่ศักยภาพในการทางานของสมองแผนที่ความคิดสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ได้ทุก
แห่งทุกมุมของชีวิตซึ่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาและความคิดที่ชัดเจนขึ้นจะนาไปสู่การพัฒนาการกระทาต่าง ๆ
ของมนุษย์
สอดคล้องกับ จาเนียร เล็กสุมา (2552, หน้า 117-119) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้าง
แผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการสร้างแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
ภาพรวมอยู่ใน ระดับดี
). เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม (  = 4.46) อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
เนื้อหาในแบบฝึกมีความหลากหลาย น่าสนใจ เรียงจากง่าย ๆไปยาก ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เหมาะกับวัยของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านได้ดี สามารถสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล กิจกรรมการเรียน
การสอนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นหาคาตอบ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยในการแนะนา
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และแบบฝึกยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองและประเมินความ
บกพร่องของตนเองได้ตลอดเวลา ทาให้ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งสุวิทย์ มูลคา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ
(2550, หน้ า 33) แบบฝึ กที่ ดี ต้ องสอดคลองกั บ เนื้ อ หาและจุ ด ประสงค์ข องหลั กสู ต ร เหมาะสมกับ วั ย และ
ความสามารถของผู้เรียน ให้ความรู้ผู้เรียนเป็นขั้นตอนจากง่าย ๆ ไปยาก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา เร้าความสนใจ และผู้เรียนสามารถตอบสนองได้ทันทีส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาที่สอน มีความ
ประณีต ขนาดเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะใช้ประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนและเหมาะสมกับการสอนของครู
สอดคล้อง ศริทดา เทียมหมอก (2557, หน้า 91-9)) ได้ศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้ องถิ่นร่วมกับแผนที่
ความคิด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการ
อ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และวารุณี สุขชู
เจริท กิจ (2556, หน้า 81-82) ผลการใช้ แบบฝึกทั กษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ แผนผังความคิด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ) มีความพึงพอใจของต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แผนผังความคิดแบบขั้นบันได ตารางเปรียบเทียบ แต่ถ้าจะให้การ
จัดการเรียนรู้ได้ดีควรใช้แผนผังความคิดที่หลากหลาย ดังนี้ แผนผังรูปแมงมุม แผนผังแสดงเหตุผล แผนผังแบบ
ผสมผสาน
2. ควรกาหนดเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์แผนผังความคิดได้โดยอิสระ และควรทาซ้า ๆ บ่อย ๆ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการครั้งต่อไป
1. จากผลประเมินเจตคติพบว่า ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ผู้วิจัยเห็นว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนมีประโยชน์และจาเป็น ผู้จัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรมีการปรับ วิเคราะห์เนื้อหาให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อนามาออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. ควรทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด กับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่น ๆ
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ช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน
กลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จานวน 36 คน
ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.932 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยทางการบริหารและพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการบริหาร , พฤติกรรมการสอน
Abstract
The purpose of the study were: 1) to determine the factors of administrative and
teaching behaviors of preschool teachers in Salika school group, Phattananikhom district,
Lopburi province and, 2) to the correlation between to determine the factors of
administrative and teaching behaviors of preschool teachers in Salika school group,
Phattananikhom district, Lopburi province. The study sample consisted of 36 parents. The
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.932.
The analysis of data was accomplished by computation of the frequency, percentage, mean,
standard deviation, and correlation Analysis.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. The factors of administrative and teaching behaviors of preschool teachers in Salika
school group, Phattananikhom district, Lopburi province overall was at high level. However
when taking each aspect into consideration found that every aspect was also at high level.
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2. The factors of administrative and teaching behaviors of preschool teachers in
Salika school group, Phattananikhom district, Lopburi province has correlation was
statistically significant at the 0.05 level.
Keyword: Factors of Administrative , Teaching Behaviors of Preschool Teachers

บทนา
การจั ดการศึกษา เป็น พื้น ฐานที่จ ะน าไปสู่การพัฒ นาตนเองของมนุ ษย์ และผู้ ที่ไ ด้ รับ การศึกษาอย่ า ง
เหมาะสม คือ ผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงเปรียบเสมือนปัจจัยในการดารงชีวิตที่ทุก
คนต้องแสวงหา และเพิ่มพูนเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว หน้าที่การงานความก้าวหน้า และความมั่นคงของประเทศ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการช่วยให้มนุษย์มีหลักในการคิด รู้จักเลือกสรร สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และสิ่งใหม่ ๆ ได้ ทั้งนี้คุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสาคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งมาจาก
การศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งจาเป็นต้องตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้สอดคล้องกับลักษณะของสังคม
ปัจจุบัน อันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ศักยภาพของมนุษย์ในสังคม สามารถบ่งบอกถึงสภาพความมั่นคงของสังคมนั้น
ได้ ดังนั้นอนาคตของแต่ละสังคมจึงขึ้น อยู่กับความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในรุ่นต่อ ๆ ไปให้มีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเด็กในวันนี้ คือ พลเมืองผู้ประกอบการทางานและผู้ปกครองต่อไปในอนาคต หาก
สังคมให้ความสาคัญในเรื่องของครอบครัวและเด็กอย่างจริงจังและชาญฉลาดแล้ว ในอนาคตเมื่อเด็กเหล่านั้ น
เจริญเติบโตขึ้น สังคม ก็จะได้รับการตอบแทนลับมาในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ด้ วยการเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ (Nance. 2009: 17)
การศึกษาปฐมวัย จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานชีวิตที่มีความสาคัญที่สุด และเป็นช่วงของการรับ
การเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิตซึ่งแนนซ์ (Nance. 2009: 7) ได้กล่าวอ้างถึง ข้อกาหนดของ National Association for
the Education of Young Children (NAEYC) ว่าการศึกษาปฐมวัยถือเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน
ของเด็กตั้ง แต่แรกเกิดจนถึงอายุแปดปี กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ระบุว่าเป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา เด็กควรจะได้ รับการพัฒนาทั้ง ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560:3)
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กในวัยนี้จะเป็นการวางพื้น ฐานทุก ๆ ด้านซึ่งจะส่งผลต่อไปในการเรียนรู้
และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กในอนาคต (จิราพร นราศรี. 2550: 20) ทั้งนี้การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพเนื่องจากครูเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิ รูปการศึกษาประสบความสาเร็จ
หน้าที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ ดังนั้น การพัฒนาครูนอกจากจะ
มุ่งให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ และการ
จัดการเรียนการสอนอีกด้วย
นอกจากนี้ การจั ดการชั้ นเรีย นยั ง รวมไปถึง กระบวนการต่ าง ๆ ที่ ครู วางแผนและเตรี ยมการล่ วงหน้ า
แล้วนามาปฏิบัติใช้ตามความจาเป็น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพห้องเรียน พฤติกรรมนักเรียนหรือการสอนของครู โดย
คานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการรอบด้านของเด็กเล็ก ทั้งนี้เพื่อทาให้ห้องเรียนหรือชั้นเรียน
บรรลุเป้าหมายทางการเรียน หากครูมีการจัดการชั้น เรียนที่ดีก็จะส่งผลให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และ
ทาให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย (เกศราพรรณ คงเจริญ. 2555: 4)
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ในการพั ฒ นาครู ผู้ ส อนปฐมวั ย ให้มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจ และสามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาซึ่ง เป็นทักษะที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้บริหารโรงเรียนในการ
บริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (ณฐิณี เวชกุล.2551: 37) โดยผู้บริหารโรงเรียนจะประสบความสาเร็จมาก
ที่สุด เมื่อให้ความสนใจกับการสอนและการเรียน ซึ่งสองสิ่งนี้มีความจาเป็นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาของ
โรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องทางานร่วมกับครู รวมถึงการอานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และมีลักษณะเป็นผู้ให้กาลังใจ ให้แรงบันดาลใจ และให้ผลสะท้อนกลับที่ได้จาก
การสังเกต และงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบโดยใช้กระบวนการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจั ดการเรียนการ
สอนที่เป็นรูปธรรมอันเหมาะสมในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน และที่สาคัญคือ ผู้บริหารต้องทาให้ครูมี
ความมั่นใจว่าครูสามารถขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากผู้บริหารได้ ผู้บริหารโรงเรียน จึงถือว่าเป็นบุคคลที่
สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะผลั กดันการจัดการเรียนการสอนไปสู่ความสาเร็จ โดยการพั ฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกระบวนการการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเต็มเวลา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ และใช้สื่อการเรียนการ
สอนได้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย (ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง. 2549: 62, 56)
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยทางการบริหารหลายด้าน ในการ
ที่จะทาให้คุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญก็คือการนิเทศภายใน ซึ่งมี
บทบาทและกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของครู การนิ เทศภายในนั้ น มี ความส าคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การเรีย นการสอนปฐมวั ย ซึ่ ง มี ความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าการสอนในระดับอื่น เนื่องจากเป้าหมายของการศึกษาปฐมวัยคือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
เด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา การนิเทศภายในจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดที่จะทา
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหารคณะได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชั้น เรียนของตนเองให้มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้ (พัชรินทร์ ช่วยสิริ. 2554: 16)
ผู้บริหารควรจัดการนิเทศภายใน โดยการให้ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครูผู้สอน ช่วยแนะนาการ
จัดการเรียนการสอน ให้ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมี
การใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม (เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส. 2551:10) ดังนั้น การดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
จึงเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนอันเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดต่อผลสาเร็จของการ
นิเทศภายในโรงเรียน นอกจากนี้การนิเทศภายในยังถือเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูผู้สอนอีกด้วยโดย
ผู้บริหาร ควรมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดี เพื่อให้ครูมีความสบายใจมีความกระตือลือล้น
ในการทางาน มีความสะดวกสบายต่ าง ๆ รวมถึงมี สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ เหมาะสม ร่มรื่น ปลอดภั ย
บรรยากาศแวดล้ อมโรงเรีย น มีความสั ม พัน ธ์ กับ บทบาทหน้ า ที่ ของครูเนื่ องจากว่ า หากครู มี ความรู้สึ กที่ ดี ต่ อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน
เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลทาให้ครูในโรงเรียนมีความเต็มใจในการปฎิบัติ
หน้าที่การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุวรรณี ทองคา. 2549: 68)
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การจั ด การศึ ก ษาสาหรับ เด็ กปฐมวั ย มี โ รงเรีย นอนุ บ าลเป็ น หน่ ว ยงานหั ว ใจของการพั ฒ นาอนาคต
การบริหารการศึกษาจะต้องเข้าใจและตระหนักว่า เป็นสหวิทยาการที่ต้องพึ่งความชานาญของนักวิชาชีพเฉพาะทาง
ที่สานต่อเชื่อมกันอย่างสนิท ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้บริหารและครูผู้สอนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สาหรับกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีปัจจุบันมี โดยมีหลักในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนา
เด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยเป็นสาคัญ ทั้ง นี้พฤติกรรมการสอนของ
ครูมคี วามสาคัญต่อการพัฒนา และเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
เด็ก โดยเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของครูผู้สอน ดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครูในด้าน การเป็นแบบอย่าง การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชั้น เรียน มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรง ผู้บริหาร
จึงควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูปฐมวัยมีพฤติกรรมการสอนที่ดี เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย และ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรีจึงให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยทาการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูทั้งสี่
ด้านที่ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชั้นเรียน และ
ทาการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การนิเทศ
ภายใน และบรรยากาศองค์การ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการสอนของครูในสี่ด้านว่ามีการปฎิบัติ และมีความสัมพันธ์
กันมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานเพื่อส่งเสริม
ให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ
ในกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การดูแลเด็ก และการจัดการชั้น เรียน ในกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่ม
โรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่อง
สาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ปัจจัยทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ จากแนวคิดของ สวีนเน่ (Sweeney. 1986: 349) และพฤติกรรม
การสอนของครูปฐมวัยใน 4 ด้าน ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการ
จัดการชั้นเรียน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทางการบริหาร
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. การนิเทศภายใน
3. บรรยากาศองค์การ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย
1. การเป็นแบบอย่าง
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3. การดูแลเด็ก
4. การจัดการชั้นเรียน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษา ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่อง
สาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ ศึกษาปัจจัยทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้ แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และ
บรรยากาศองค์การ จากแนวคิดของ สวีนเน่ (Sweeney. 1986: 349) และพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน 4
ด้าน ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชั้นเรียน
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ครูระดับชั้นปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา
2560 จานวน 42 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดั บชั้นปฐมวัยในกลุ่มโรงเรีย นช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จั งหวัดลพบุรี ปี
การศึกษา 2560 กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้การคานวณขนาดของอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970: 608) ได้ขนาดตัวอย่าง 36 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ปีการศึกษา 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบระดับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยได้นาไปปรับปรุงหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น
2. ทาให้ทราบระดับปัจจัยทางการบริหารเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นข้อมูลในการส่งเสริม หรือพัฒนาพฤติกรรมการสอนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป
3. ทาให้ทราบปัจจัย ทางการบริหารที่มี ความส าคัญและมีความสัม พันธ์กับ พฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรัฐบาล จังหวัดลพบุรี ให้
สามารถส่งเสริมพฤตกิกรรมการสอนของครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้กาหนดค่าคะแนน
แต่ละระดับ ดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้กาหนดค่า
การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย แล้วนาผลการศึกษามาวิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดดัชนีชี้วัดตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้คลอบคลุมตัวแปรที่กาหนดตามดัชนีชี้วัดภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (content validity) คือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence Index) โดยผู้วิจัยเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ที่มีค่ามากกว่า 0.67 มาใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเฉพาะข้อที่อยู่ในเกณฑ์
และข้อที่ปรับปรุงแล้ว สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้ (try out) กับครูปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 36 คน
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่ น (reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 84) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.932
ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบการกระจายของข้อความถูกต้ องและปรับปรุงแก้ไ ข
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในภาคสนามต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ขอหนั งสือจากสานั กงานบัณ ฑิตศึกษา มหาวิท ยาลั ยเวสเทิ ร์น ถึง ผู้ อานวยการโรงเรียนที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่จับฉลากได้ตลอดจนการ
รับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และนับจานวนแบบสอบถามให้ครบตามที่ต้องการ ระหว่างวันที่ 15 – 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากนั้นนาข้อมูลในแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมแบบสอบเรียบร้อยแล้ว ได้มีการดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา และเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดังนี้
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
ลพบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีการแปล
ความหมายของคะแนน ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ วิเชียร เกตุสิงห์ (2548: 9) มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามด้ า นปั จ จัย ทางการบริหารที่ส่ งเสริม พฤติ กรรมการสอนของครูป ฐมวั ย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี
การแปลความหมายของคะแนน ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ วิเชียร เกตุสิงห์(2548:9) มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่ม
โรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ซึ่ง ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 < r < +1 ความหมายของค่า r คือ
1) ถ้า r เป็นบวก และมีค่าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันมาก และมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน
2) ถ้า r เป็นลบ หรือมีค่าใกล้ -1 หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันมาก แต่ในทิศทางตรงกันข้าม
3) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย
4) ถ้า r มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยการแปลความหมายค่า

57

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 324) มีรายละเอียด ดังนี้
ค่า r = 0.91 - 1.00 หมายถึง ข้อมูลมีค่าความสัมพันธ์สูงมาก
ค่า r = 0.71 - 0.90 หมายถึง ข้อมูลมีค่าความสัมพันธ์สูง
ค่า r = 0.31 - 0.70 หมายถึง ข้อมูลมีค่าความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่า r = 0.01 - 0.30 หมายถึง ข้อมูลมีค่าความสัมพันธ์ต่า
ค่า r = 0.00 หมายถึง ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยทางการบริหารของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้าน
การนิเทศภายใน ด้านการเป็นผู้นาของผู้บริหาร และด้านบรรยากาศองค์กร ตามลาดับ
2. พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดการชั้นเรียน ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการดูแลเด็ก
3. ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. ปัจจัยทางการบริหารของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้าน
การนิเทศภายใน ด้านการเป็นผู้นาของผู้บริหาร และด้านบรรยากาศองค์กร ตามลาดับ อาจเนื่องมาจากแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารมีความชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย จึงทาให้ปัจจัยทางการบริหารของครูปฐมวั ยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของพัชรินทร์ ช่วยศิริ (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง
การศึ กษาการด าเนิ น งานนิ เทศภายในของโรงเรีย นวั ด ประดู่ ฉิม พลี วั ต ถุป ระสงค์ข องการวิ จั ย เพื่ อศึกษาการ
ดาเนินงานนิเทศภายในและปัญหาข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัย เชิงปฏิบัติการในชั้น เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครู
จานวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณาความเชิง
เนื้อ หาซึ่งผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในของโรงวัดประดู่ฉิมพลีใน 5ด้าน มีการดาเนินการดังนี้ 1)
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้และให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม มีการพัฒนาให้ครูมีทักษะการทางานกลุ่ม
เข้าใจบทบาทของตนรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริห ารงาน 3) ด้านการพัฒนาทาง
วิชาชีพครู มีการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง ด้านเทคนิคการสอน และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 4)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสนับสนุนอุปกรณ์ และการ
จัดประชุมอบรม ติดตามและประเมินหลักสูตร 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น เรียน ควรให้ความรู้และความ
เข้าใจในการทาวิจัยที่ถูกต้อง แก่ครู สอดคล้องกับการวิจัยของจิราพร นราศรี (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง
การศึ กษาการด าเนิน งานการจั ด การเรีย นรู้ที่ ช่ว ยพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยของโรงเรียนในสัง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่
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การศึกษาราชบุรีเขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับของการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร จานวน 127คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 127 คน และ
ผู้ปกครอง จานวน 127 คน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาราชบุรีเขต 1ในภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ .05โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของการปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การจั ด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และรองลงมาคือการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย สอดคล้องกับการวิจัยของสุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรีย นรู้ของนั กเรีย นโรงเรีย นรัฐ บาล สั ง กัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาเพชรบุ รี เขต 1 ใน 2 ด้ าน ได้ แก่ 1)
สภาพแวดล้อมด้า นกายภาพ ซึ่ งประกอบด้ วย สภาพแวดล้ อมภายในห้องเรีย น และสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียน และ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศในชั้น เรียนและการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บการจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นจ าแนกตามโรงเรี ย นรั ฐ บาล
ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับการวิจัยของสุชนินธิ์ บัณฑุนันทกุล (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาภาระงานครู
อนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาภาระ
งานครูอนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียนในด้านภาระงานหลัก ภาระงานพิเศษ
และภาระงานอื่น ๆ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารของแผนกอนุบาล 1 คน ครูอนุบาล 21 คน และ
ผู้ช่วยครู 21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ การศึกษาเอกสาร
การถ่ายภาพ และการบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการลงรหัส และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อให้ได้ แบบแผนของ
ภาระงานครูอนุบาล ผลการวิจัยมีดังนี้ปัจจัยเกื้อ หนุนที่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อการทางานของครูอนุบาล ได้แก่ 1)
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 3) ปัจจัยด้านครู 4) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการ
วางแผน คือ ครูอนุบาลมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความทุ่มเทเสียสละใน การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยคานึงถึงความสาคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักและในด้านการส่งเสริมการปฏิบัติภาระ
งานครูปฐมวัยและผู้บริหาร คือโรงเรียนและผู้บริหารส่งเสริมการปฏิบัติภาระงานครูอนุบาลในการดาเนินงานที่มี
แนวคิดและนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน และด้านจิตใจที่ให้ การ
สนับสนุน เป็นแรงใจและกาลังใจในการจัดสวัสดิการ รวมถึงการบริหารงานแบบเป็นกัลยาณมิตรกับบุคคล
2. พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดการชั้นเรียน ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการดูแลเด็ก อาจ
เนื่องมาจากครูผู้สอนได้รับการศึกษาที่มีการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านปฐมวัยอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ จึงทาให้พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่ มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของอัมพร จักรกรวย; สุวรรณา โชติสุกานต์; และ อรสา
โกศลานันทกุล. (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบรรยากาศภายในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาปทุมธานีการวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดั บความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับบรรยากาศภายในโรงเรียนกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
มีจานวนทั้ง สิ้น 362 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ
.96 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
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การทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี 4 ด้านคือ ด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านการผนึกกาลังเหนียวแน่น และด้านความ
เอื้ออาทรต่อกัน สอดคล้องกับการวิจัยของประนอม ทรงสะอาด (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้
การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมที่ มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูปฐมวัยระดับชั้น อนุบาลปี ที่ 1-3 จานวน 12 คน ของโรงเรียนอนุบาลมณียา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษารัฐบาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตและ
การบันทึก และแบบประเมินพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัยทุก
ระดับชั้น ที่ได้รับการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระหว่างการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาก่อนและขณะที่ได้รับการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกตลอดระยะเวลาของการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม และ
สอดคล้องกับการวิจัยของสุชนินธิ์ บัณฑุนันทกุล (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาล
ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาภาระงานครู
อนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียนในด้านภาระงานหลัก ภาระงานพิเศษ และ
ภาระงานอื่น ๆ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารของแผนกอนุบาล 1 คน ครูอนุบาล 21 คน และผู้ช่วย
ครู 21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ การศึกษาเอกสาร การ
ถ่ายภาพ และการบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการลงรหัส และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อให้ได้ แบบแผนของภาระ
งานครูอนุบาล ผลการวิจัยมีดังนี้ปัจจัยเกื้อ หนุนที่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อการทางานของครูอนุบาล ได้แก่ 1)
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 3) ปัจจัยด้านครู 4) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการ
วางแผน คือ ครูอนุบาลมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความทุ่มเทเสียสละใน การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยคานึงถึงความสาคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักและในด้านการส่งเสริมการปฏิบัติ
ภาระงานครูปฐมวัยและผู้บริหาร คือโรงเรียนและผู้บริหารส่งเสริมการปฏิบัติภาระงานครูอนุบาลในการดาเนินงานที่
มีแนวคิดและนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน และด้านจิตใจที่ให้
การสนับสนุน เป็นแรงใจและกาลังใจในการจัดสวัสดิการ รวมถึงการบริหารงานแบบเป็นกัลยาณมิตรกับบุคคล
3. ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อาจเนื่องมาจากปัจจัยการบริหารมีผลโดยตรงกับการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และการส่งเสริม อานวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับการวิจัยของเรทท์วู๊ด และ เรล (Reithwood and Riehl. 2003: 2-6) ได้สรุป
งานวิจัยเกี่ยวกับการประสบความสาเร็จของผู้นาโรงเรียนไว้ว่า ความเป็นผู้นามีส่วนสาคัญต่อการเรียนของเด็ก ตามมา
ด้วยการมีผลต่อคุณภาพของหลักสูตรการเรียน รวมไปถึงลักษณะการสอนของครู การประสบความสาเร็จของผู้นา
โรงเรียนสามารถตอบสนองความท้าทาย และโอกาสซึ่งเกิดจากประโยชน์ของการจัดการนโยบายการทางาน นอกจากนี้
การประสบความสาเร็จของผู้นาโรงเรียน สามารถทาให้เกิดโอกาส และความท้าทายในการสอนกลุ่มนักเรียนที่มี อยู่
หลายแบบอีกด้วย หน้าที่ของความเป็นผู้นาสามารถนามาปรับใช้ได้หลายแบบขึ้น อยู่กับตัวผู้นานั้น ๆ ว่าจะนาไปใช้ใน
รูปแบบไหนจากการประมวลแนวคิด และทฤษฎี รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ โดยตัวแปรที่พยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครู
สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในด้านการเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแล
เด็ก และการจัดการชั้น เรียนมีความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก โดยมีปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ นั้น มีผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูด้วยเช่นกัน
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สอดคล้องกับการวิจัยของคัลกิ๊น (Culkin.1949:104-107; อ้างอิงจาก จิราพร นราศรี. 2550:119) ได้ทาการศึกษาใน
เรื่องการสอนเด็กเล็ก ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าครูอนุบาลจะต้องเข้าใจเด็ก เข้าใจกฎของความเจริญเติบโต ต้องมีลักษณะ
อันเป็นที่พึงประสงค์ของเด็ก เช่น ไม่พูดเสียงดังจนเกินไป เวลาสอน ใช้น้า เสียงให้เด็กฟังแล้วเกิดความอบอุ่น กิริยา
ท่าทางไม่รีบร้อน ไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายเด็กให้เห็นมีความกระตือลือล้นในการทางาน แสดงความเป็นเพื่อนกับเด็ก มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และมีอารมณ์ร่างเริงแจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะต้องเป็นคนรักเด็กด้วยจึงจะเป็นครูอนุบาลที่ดี
ได้ และสอดคล้องกับการวิจัยของประนอม ทรงสะอาด (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้การนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผล
ของการใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย คื อ ครู ปฐมวั ยระดั บชั้ น อนุ บาลปี ที่ 1-3 จ านวน 12 คน ของโรงเรี ยนอนุ บาลมณี ยา สั งกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษารัฐบาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตและการบันทึก และแบบ
ประเมินพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัยทุกระดับชั้น ที่ได้รับการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระหว่างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ระยะเวลาก่อนและขณะที่ ได้ รับการนิเทศภายในแบบมี ส่ วนร่วม โดยการพัฒนาการจั ดการเรียนการสอน มี การ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกตลอดระยะเวลาของการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านปัจจัยทางการบริหารของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานเกี่ยวกับการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่ม
โรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ควรส่งเสริม และปลูกฝัง พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของครูผู้สอน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เชิงลึกเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียน
ช่องสาลิกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพฤติ กรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเพื่อการนาแนวทางที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกาต่อไป
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การนิเทศการศึกษา
Educational supervision

ผู้วิจัย

วรรณิศา จันทา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการศึกษาได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอก
งามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และนาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามวัต ถุประสงค์ที่ วางไว้ ดั งนั้น เรื่องการนิเทศการศึกษาจึง เป็ นเรื่องสาคัญที่ ต้องศึกษาและทาความเข้าใจใน
หลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพื่อนามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป อันจะส่งผลให้
ครูผู้สอนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การนิเทศการศึกษา, สถานศึกษา
Abstract
Nowadays, education is progressing more and more. There are course changes. New
knowledge, new concepts and teaching styles, as well as changes in educational aims, but also
some teachers, administrators and others involved. Can not change to keep up with changes.
The problem mentioned above can be solved by the supervisor. Or supervisor The supervisors
supervise the academic growth of the academic. Self-reliant This knowledge is used in the
development of teaching and learning purposes. It is important to study and supervise the
principles and procedures of educational supervision for the purpose of furthering the teaching
and learning process. This will result in the teacher performing effectively.
Keyword : Educational supervision, Schools

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้สาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การพัฒนามนุษย์กับการปฏิรูปการศึกษา
จึงเป็นสิ่งที่ต้องทาคู่กันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 47
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องอาศัย กระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการ
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กระบวนการจัดการ เรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งทางด้าน ร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการ ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ดังนั้น เพื่อให้การใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุผลตาม เป้าหมาย ผู้บริหารและครูต้องทาหน้าที'ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสาคัญ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาจะต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องควบคู่กันไป (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552 : 1)
การนิเทศการศึกษามีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้สถานศึกษา โดยเฉพาะ ครูผู้สอน ซึ่ง
เป็นครูผู้สอนหลักในระบบการศึกษา สาหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือต้องการ ปรับปรุงการสอนของครูให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการนิเทศประกอบด้ว ย การช่วยเหลือ ครูผู้สอนโดยตรงให้มีการปรับปรุงการ
สอนด้วยตัวของครูอย่างสม่าเสมอ การพัฒนาทักษะการ ทางานกลุ่ม โดยการวางแผนการแก้ปัญหา และกาหนด
เป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตร โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและความ
ต้องการของผู้เรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในการพัฒนาการศึกษา
ต้องมีการนิเทศเป็นหลักของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศต้องมีความรู้ประสบการณ์และทัก ษะต่าง ๆ ในการ
นิเทศและการสนับสนุนจากผู้นิเทศและผู้บริหารเช่นกัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2548 : 1)
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ครู อาจารย์ในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังของหลักสูตรในยุคของการปฏิรูปการศึ กษาเพราะความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นการศึก ษา ตลอดจนการขยายตั ว ในดานของโรงเรีย น ท าให้ นั กเรี ย นและบุ คลากรใน
สถานศึกษามีจานวนมากขึ้น ดังนั้นการนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารการศึกษาจึงไม่เพียงพอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนครู อาจารย์และนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถนิเทศการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ได้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงจาเป็นต้องมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะผู้ที่ทาหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน
ของตนอยู่แล้ว และมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่าผู้อื่น ย่อมจะมองเห็นปัญหาและลู่ทางที่จะนิเทศ
การศึกษาให้ได้ผลดีที่สุด (อัญชลี โพธิ์ทอง. 2549 : 117-118)

ความหมายของการนิเทศการศึกษา
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547 : 1) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สาคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ การปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 179) ได้ให้ความหมายการนิเทศ การศึกษาว่า
หมายถึง กระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ครูวิชาการและครูอาจารย์ที่
ผู้บริหารมอบหมายดาเนินการ โดยใช้ภาวะผู้นาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้ศักยภาพการทางาน
อย่างเต็ม ที่ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพั ฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ โดยส่ว นรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลั กสูต ร
มาตรฐานการศึกษา
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 15) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ บริหารจัด
การศึ กษาเพื่ อชี้แนะให้ความช่ วยเหลื อและความร่ว มมือกับ ครูและบุ คคลที่เกี่ย วข้องกับ การจัด การศึก ษาเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของการศึกษา
สุทธนู ศรีไสย์ (2549 : 3) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความช่วยเหลือโดยตรง แก่ครูหรือ
ผู้สอนให้เป็นครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทางกายภาพที่ จะช่วยให้ครูได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าว จะทาให้นักเรียนที่เป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับ
ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากการสอนของครู รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ตั้งไว้
สดใส ศรีสวัสดิ์ (2549 : 7) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่บุคลากร ในสถานศึกษา กระทา
ต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการดาเนินการเรียนการสอนใน
สถานศึกษามุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอน เป็นสาคัญ
กลิคแมน (Glickman. 2004 : 7) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่องหลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการเรียนการสอนสิ่ง
อานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน
สรุปได้ว่า การนิ เทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทางานร่วมกันระหว่างครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
นักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 20) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาเป็นการมุ่ง ปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนี้
2.1 เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพครู
2.1.1 การนิ เทศการสอนให้ข้อมู ล แก่ครูในด้ านการสอน เพื่ อครูจ ะได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนของตน
2.1.2 การนิเทศการสอน ช่วยให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน
2.1.3 การนิเทศการสอน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
2.2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อคุณภาพของนักเรียน
2.2.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
2.2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน
2.2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกัน
สดใส ศรีสวัสดิ์ (2549 : 8) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนาครูช่วยเหลือ
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 33) ได้ให้ความหมายจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ว่า
1. เพื่อช่วยผู้ริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
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3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน
4. เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ชุมชน สังคม
บีช และไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz. 2000 : 4) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศ การศึกษา
ว่าเป็นการดาเนินเพื่อสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความงอกงาม ในวิชาชีพในระยะยาว ซึ่ง
จะส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพัฒนา ขึ้นอยู่กับระบบที่มีพื้นฐานความไวว้างใจ
และการให้การสนบัสนุนความพยายามของครูในการพัฒนา ประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการดาเนินการร่วมกันระหว่าง ผู้ริหารและครูใน
สถานศึ กษาในการให้คาแนะน าช่ ว ยเหลื อให้คาปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ ร่ว มงาน เกี่ย วกับกระบวนการส่ ง เสริม
สนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้

ความจาเป็นในการนิเทศการศึกษา
นักวิชาการได้กล่าวถึงความจาเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547 : 23) ได้กล่าวถึงความจาเป็นของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้
1. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นในการให้บริการทางวิชาการ การศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
การนิเทศการศึกษาเป็นการให้บริการกับครูจานวนมากที่มีความสามารถต่างกัน และการศึกษาได้ขยายตัวอย่างมาก
ดังนั้นจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือกันมากขึ้น
2. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนแล้วอย่างดี
แต่ครูจะต้องปรับปรุงการฝึกฝนอยู่เสมอในขณะทางานในสถานการณ์จริง
3. การนิ เทศการศึ กษามี ค วามจ าเป็ น ต่ อการช่ ว ยเหลื อครู ในการเตรีย มการสอน เนื่ องจาก ครูต้ อ ง
ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ กันและต้องเผชิญกับภาระที่ค่อนข้างหนัก ครูจึงไม่สามารถสละเวลาได้เพียงพอต่อการ
เตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูได้
4. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นต่อการทาให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอจากการ เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีอยู่เสมอ ทาให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ ดังนั้นการนิเทศการศึกษา
สามารถให้บริการได้
5. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศ การศึกษาสามารถ
ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังสามารถรวมพลังของทุกคนที่อยู่ใน กระบวนการทางการศึกษาด้วย
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 224) กล่าวถึง ความจาเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา
เช่น หลักสูตรการจัดและดาเนินการสอนผู้บริหารและครู อาจารย์ในสถานศึกษาจาเป็นต้องได้รับความรู้เพิ่มเติมและ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กาลังเป็นอยู่สิ่งหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการและช่วยให้งานวิชาการก้าวหน้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือการนิเทศการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้จึงจาเป็นต้องมี การนิเทศภายในสถานศึกษาดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาจึงต้องสนับสนุนปัจจัยในการปฏิบัติงานนิเทศอย่างมากเพื่อให้งานวิชาการภายใน สถานศึกษา
ได้ผลนั้นคือต้องมีการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งจะสามารถพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาให้บรรลุผลได้
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สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นในการแก้ปัญหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระตุ้นแนวความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับครู และพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนให้ มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูได้มุ่งมั่นในการตั้งใจทางาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการนิเทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติเป็นลาดับขั้นตอน ซึ่งมี นักการศึกษาได้นา
กระบวนการนิเทศการศึกษาหลาย ๆ รูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศภายใน สถานศึกษา ซึ่งทาให้การนิเทศ
การศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนี้
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 84-87) ได้เสนอกระบวนการการนิเทศการศึกษามี 5 ขั้นตอนจะต้องดาเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning –P) เป็นขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและ ผู้รับการนิเทศจะทาการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการ จาเป็นจะต้อง มีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทา (Informing - I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้ าใจถึงสิ่งที่จะ
ดาเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไรและทาอย่างไรจึง
จะทาให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Doing – D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศ ลงมือปฏิบัติตามความรู้ความสามารถที่ได้จาก
การดาเนินงานในขั้นที่ 2
2. การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทาการ นิเทศและควบคุมคุณภาพให้งานสาเร็จ
ออกมาทันตามกาหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
3. การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศผู้บริหารจะให้ บริการ สนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ได้ผล
ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญ และกาลังใจ (Reinforcing – R) ขั้นนี้เป็นขั้นตอน การเสริมกาลังใจของผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะดาเนินไปพร้ อม ๆ กันกับ
ผู้รับการนิเทศกาลังปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานได้ เสร็จสิ้นลงไปแล้ว
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดาเนินงาน (Evaluation - E) เป็นขั้นที่ ผู้นิเทศทาการประเมินผลการ
ดาเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่ างไร หลังจากประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหา หรืออุปสรรคอย่ างหนึ่ง
อย่างใดที่ทาให้การดาเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้อง ทาการปรับปรุงแก้ไข
ปรียาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2543 : 232) ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ การศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน และการจัดทาโครงการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551 : 223 - 227) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหาร และการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยทั่วไปยึดแนวปฏิบัติตามกระบวนการ POSDCoRB คือ การ วางแผน (P) การจัดองค์การ (O) การ
จัดทีมงาน หรือผู้รับผิดชอบ (S) การอานวยการ (D) การ ประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการกาหนด
งบประมาณ (B)
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สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษานั้นควรประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินผล และเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการนิเทศมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ควรเป็นการนิเทศที่
เกิดจากบุคคลากรภายในโรงเรียน เพราะคนที่อยู่ในโรงเรียนย่อมจะทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการ
ได้รับการนิเทศของบุคคลในโรงเรียนเดียวกันได้ดีกว่าและมีแนวทางการนิเทศที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลได้มากกว่า
การนิเทศที่เกิดจากบุคคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา

ผู้ที่ทาหน้าที่นิเทศการศึกษา
บุคคลที่ทาหน้าที่นิเทศการศึกษา ไม่จาเป็นต้องเป็นศึกษานิ เทศก์แต่ผู้เดียว ใครก็ได้ที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนการ
สอน ในปัจจุบันบุคคลผู้ทาหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่มดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยตาแหน่ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ครู อาจให้ความช่วยเหลือแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพื่อนครูด้วยกัน
4. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ผู้บริหารการศึกษา

หน้าที่ของศึกษานิเทศก์
แฮริส (Harris) ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้
1. หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่ ศึกษานิเทศก์จะต้องทางานที่เกี่ยวกับการสอน
โดยตรง นั่นคือช่วยเหลือ แนะนา เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดี ให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลด้วย
2. หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะนาเกี่ยวกับการบริการให้แก่
นักเรียนโดยตรง ได้แก่ หน่วยสุขภาพพลานามัย การแนะแนว บริการจิตบาบัด และสันทนาการเป็นต้น
3. หน้าที่จัดอานวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดดาเนินงานในด้าน
ธุรการทั่วไป เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน
4. หน้าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อประสานงานเป็นงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์จะทางานร่วมกับครู
5. หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารใน
โรงเรียนทั่วๆไป ที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้
วไรรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ว่าดังนี้
1. ช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
3. ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนครู
5. ส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน
6. ช่วยเหลือครูในการทาความใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ดีขึ้น
7. ช่วยเหลือครูในการประเมินผลผู้เรียน
8. ส่งเสริม ยั่วยุให้ครูรู้จักประเมินผลโครงการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตนเอง
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9. ช่วยให้ครูประสบผลสาเร็จและมีความรู้สึกมั่นคง
อาคม จันทสุนทร ได้สรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศการศึกษาไว้เป็น 2 ประเด็นคือ
1. บทบาทในฐานะที่ป รึกษาหรือผู้ ช่ว ยคิด ของผู้ บริหารการศึกษา หมายถึง เป็ นผู้ช่ วยในการวางแผน
ดาเนินการต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือในการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. บทบาทในฐานะที่เป็นผู้ทาให้สถานการณ์การเรียนการสอนที่ครูจัดอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นิเทศการศึกษาในบทบาทนี้จะพยายามมีกิจกรรมให้ครูได้เรียนรู้ และปฏิบัติในด้านการเรียนเกิดเหมือนเป็นครูของครู
อาจสรุปได้ว่า ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ ช่วยเหลือ แนะนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่การศึกษาและนักเรียน

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
______. (2552). แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ธาราอักษร.
ชัด บุญญา. (2550). การจัดการความรู้ในโรงเรียน เอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนานักจัดการ
ความรู้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. (2547). การนิเทศการศึกษา EDUCATION SUPERVISION. กรุงเทพฯ : เคแอนพี.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์ปรินท์
ธีระศักดิ์ เลื่อยไธสง. (2550). “การนิเทศภายในโรงเรียน,” สาสน์นิเทศการศึกษา. 4 (1) : 2.
นิตย์ ประจงแต่ง. (2548). บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). ลพบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี.
บุญศรี ใสลาเพาะ. (2551). สภาพการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2548). การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
พั น ธุ์ ศั ก ดิ์ เนื่ อ ง ณ สุ ว รรณ. (2549). เปรี ย บเที ย บสภาพการปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการนิเ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การ
บริหารการศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
พะนอม แก้วกาเนิด. (ม.ป.ป.). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา.
รังสรรค์ คุ้มตระกูล. (2551). ความต้องการนิเทศภายในของครูผู้สอน อาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
วฑิรย์ หัสรินทร์. (2554). การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). นครพนม : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2548). เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม : โครงการส่งเสริมการผลิต
ตาราและเอกสารการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

69

สิริศั กดิ์ คู ณ ภาค. (2548). บทบาทการนิเ ทศภายในของผู้ บ ริห าร โรงเรียนแกนนา สั งกั ด ส านัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). อุบลราชธานี : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สุทธนู ศรีไสย์ (2549). หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สดใส ศรีสวั สดิ์ . (2549). การนิเ ทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.book.cmru.ac.th. 5 มีนาคม 2557.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). การเรียนรู้บูรณาการ : ยุทธศาสตร์ครูปฏิรูป. กรุงเทพฯ :
อุษาการพิมพ์.
______. (2552). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : สานักงานฯ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. (2554). ข้อมูลสารสนเทศสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1. ระยอง : สานักงานฯ.
สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร. (2553). การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
โสภณ ทองจิตร. (2553). การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในสถานศึกษาใน
เครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). สุราษฎร์ธานี : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
หะมะสูติง มามะ. (2556). บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัด
ยะลา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยอิสลามศึกษา.
อารมณ์ ฉนวนจิตร. (2551). การนิเทศการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง. อัญชลี
ธรรมะวิธีกุล. (2552). การรายงานผลการจัดการศึกษา. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://panchalee.wordpress.com/2009/07/29/reporting/. 5 มีนาคม 2557.
Beach, M. and Reinhatz. (2000). Supervision Leadership : Focuson Instruction. Boston : Allyn
and Bacon.
Good, V. (1973). Dictionary of Education. NewYork : McGraw – Hill.
Glickman, C.D. (2004). Supervision and Instructional Leadership : A Developmental
Approach. 6 th ed. Boston : Allyn and Bacon.
Krejcie,R.V. and Morgan, D.W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities,”
Educational and Measurement. 6 (1) : 607-610
Lee, S.R. (1999). “Research Development, and Validation of a Principals Supervision,”
Ed.D. Dissertation. Kansas : State Univercity.
Malone, K. (1994). Introduction to Educational Leadership. 5 th ed. New Jenssy : Prentice-Hall.
Tilahun, B. (1998). The Kind of School Supervision Needed in Developing : Administation.
Boston : Allyn and Eacon.

70

ความพึ งพอใจของผู้ป กครองต่ อการปฏิ บัติ งานระบบดู แลช่ว ยเหลื อนั ก เรีย น โรงเรีย นมั ธยม
วัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
PARENT’S
SATISFACTION
TOWARD
STUDENT
CARE
SYSTEM
IMPLEMENTATION OF MATTHAYOM WAT THATTHONG SCHOOL IN
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วรวิทย์ คล้ายกรุด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่ อการปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จานวน
290 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่ มอร์แกน ได้จานวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.977 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัด
ธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้ านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การรู้จักนักเรียนเป็ น
รายบุคคล การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมนักเรียน และระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อ
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนมัธยม
วัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่
แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน จาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมนักเรียน การส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ส่วนการคัดกรองนักเรียน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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Abstract
This research aims to study and compare the satisfaction of the parent towards
student’s care system implementation Matthayom Watthatthong School in Secondary
Education service area 2. Classified by gender, Education qualifications and age. The
populations used in this research are 290 parents’ Matthayom Watthatthong School. To
determine the size of Sample group according to the schedule’s Krejcie and Morgan, 165
people. The instrument used for collecting the data is a questionnaire, which according to
the evaluation scale has five levels of reliability at 0.977 The statistics used to analyze data
were Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation and T-test.
The results found that:
1. The Study satisfaction of the parent towards student care system implementates
Matthayom Watthatthong School in Secondary Education service area 2. Overall, the
highest level at
(  =4.60) considering each aspect, aspects are of highest level. The sort of mean from high
level to low level are the individual student acquaintance, problem prevention and
correction, student’ encouragement. And aspects are of high level. The sort of mean from
high level to low level are the identification of problematic student’s referral.
2. Compare the satisfaction of the parent towards student care system
implementation Matthayom Watthatthong School in Secondary Education service area 2,
with different gender. Overall, found that there wasn’t difference. When consider difference
age Overall, found that there wasn’t difference. Classified by Education qualifications, in
overall found that significantly different at level .05 Considering for each point found the
individual student acquaintance, problem prevention, student’ encouragement, and
student’s referral at a different level .05 For, the identification of problematic students no
difference.
KeyWords : satisfaction, student care system

บทนา
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยปัจจุบัน อันเป็นผลจากการการพัฒนาของเทคโนโลยี ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านๆในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลั พธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมี
แนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะ
ที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคน ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง
ทักษะ การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม มี ทั ก ษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน พัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564)
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ ตลอดจน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทาให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน การไหลบ่าของวัฒ นธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สั งคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิย ม
ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแรงลง ทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่
จะช่วยครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆได้
จากความเป็นมาและข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีกระบวนการทางานเป็นระบบมีความชัดเจน
มีการประสานความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้การ
บริหารและครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัด
ธาตุทอง สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัด
ธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตัว ดังนี้ แปรอิสระประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตัวแปรตามคือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน
290 คน โดยกาหนดกลุ่มขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970: 607) ได้กลุ่มตัวอย่าง 165 คน
และผ่านการทดสอบหาค่าเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coeffcient)
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .977 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 2 แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ความ
พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test) จาแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา

ผล/สรุปการวิจัย
จากการศึกษาความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั กเรี ย นต่ อการปฏิบั ติ ง านระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย น
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้
ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามของการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการปฏิบัติง านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 54.55 อายุต่ากว่า 40 ปี ร้อยละ 59.39 ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.48
2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.31) รองลงมาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมนักเรียน และการคัดกรอง
นักเรียน (  = 4.25,4.23,4.18 ) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีจานวน คือ ด้านการส่งต่อ (  = 4.14)
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามอายุโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
5. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยม
วัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมนักเรียน และการส่งต่อ ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่าไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู้วิจัยได้นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทองมีความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อันเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสาคัญใน
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดเกณฑ์ตามรูปแบบของกรมสุขภาพจิต ทาให้มีแผน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ทาให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับนโยบายของโรงเรียน สนองต่อจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

74

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนาธรรมในการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนทุกคนและพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) และ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 2) ที่ได้กาหนดนโยบายสู่ การปฏิบัติให้
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน ครู
อาจารย์ และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นจึงส่งผลดีต่อการ
นักเรียน และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ นิลบุตร (2549 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัด
สระบุรี มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยระบุประเด็นที่สาคัญเรียงลาดับดังนี้ 1) ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 2) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 3) ด้านการส่งต่อ 4) ด้านการรู้จักเรียนเรียนเป็นรายบุคคล 5) ด้านการคัดกรอง
นักเรียน
ได้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
คือ การจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา และ
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้จัดทาเอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) ตามแนวทางการดาเนินการของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการและผลงานต่างๆ ของ
นักเรียนทั้งในสถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆด้านและมีให้แจ้งให้ผู้ปกครองของ
นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนในด้านการเรียน รวมถึงนาข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุ คคลไป
เป็นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียนต่อไป สอดคล้องกับนริศรา จูแย้ม (2553: 3) ที่ศึกษาการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดระยอง ด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าครูที่ป รึกษาจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจเพื่อนาไปปฏิบัติใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกันสามารถหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวกและลบ
2) การคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การข้อมูลใช้ผลการ
เรียนที่ได้และความเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน และการใช้ข้อมูลความสม่าเสมอในการมา
โรงเรียน เวลาที่มาโรงเรียน การเข้าชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการคัดกรองนักเรียน
เป็นการคัดแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพื่อให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้า
ระดั บ ฝ่ า ยกิจ การนั ก เรี ย นและสถานศึก ษาน าผลจากการคั ด กรองนั กเรี ย นทั้ ง ระบบ เพราะการคัด กรองจะ
ดาเนินการเป็นห้องเรียนและประมวลผลเป็นภาพรวมทั้งห้องเรียน ระดับชั้นและระดับโรงเรียน แล้วนาผลการคัด
กรองมาวางแผนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ ระบบงานคัดกรองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และใช้วิธีการและเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลที่ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา และฝ่ายกิจการ
นักเรียนได้รับทุกวัน คือข้อมูลประวัติการมาเรียนของนักเรียน การแจ้งข้อมูลการเข้าเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารที่
ผู้ปกครองมี ช่วยให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของนักเรียนในการมาโรงเรียน และส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย นันทะเสน (2558: 65 ) ด้าน
การคัดกรองนักเรียน พบว่าความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลาดับเรียงจากมากไปหาน้อยคือ 1) มีการนาผลการ จาแนกนักเรียน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมและให้ ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2) มีการบันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
เป็นภาพรวมของนักเรียน 3) มีการบันทึกรายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน ส่วน
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ความคิดเห็น ของนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับเรียงจากมาก
ไปหาน้อยคือ 1) การนาผลการจาแนกนักเรียนไปใช้ในการจัดกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน แต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2) มีการปฏิบัติกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาอย่างถูกต้อง จน นักเรียนไม่เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองไม่แปลกแยกจากนักเรียนคนอื่น 3) มีการทาความเข้าใจกับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ของการจัดการคัดกรอง
3) การส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
โฮมรูมแต่ละครั้ง มีการดาเนินการเป็นหลักฐานทั้งก่อนดาเนินการและหลังดาเนินการ สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนมี
การดาเนินกิจกรรมเพื่อกิจกรรมโฮมรูมที่ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม มีสร้างบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้เหมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเองของ นักเรียน การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต มีการให้นักเรียนมามีส่วนร่วมในกิจกรรมโฮมรูม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างนักเรียนและครู ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ลดภาระของผู้ปกครองเพราะ
ครูจะช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากทั้งครูที่ปรึกษาและเพื่อนนักเรียน ส่งผลดีต่อนักเรียนในด้านการ
เรียนและพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน และส่งผลไปยังผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 32) กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในในตนเอง ซึ่ งจะช่วย
ป้องกันไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มี ปัญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามที่สถานศึกษาหรือชุม ชน คาดหวั ง ซึ่งวิธีการส่งเสริม
นักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดาเนินการได้ เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการพิเศษอื่นๆ
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมี
การเชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียนเป็นการส่ วนตัว ทั้งนี้อันเนื่องมาจากโรงเรียนมีการดูแลจัดการเพื่อให้ผู้ปกครอง
เกิดความตระหนัก และมีความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น และรับทราบถึงปัญหาของนักเรียนที่พบใน
โรงเรียน โดยมีการใช้หลายๆ ช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เช่ น การส่ง
จดหมาย การเชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน การโทรศัพท์ติดต่อ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาก็จะ
ได้รับการช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับการดูแลมากขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิรันดร ปาละมา (2555: 73) ที่สรุปผลการวิจัยว่าด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการเรียงลาดับค่ามากไปหาค่าน้อย
3 ลาดับแรก อยู่ในระดับมากได้แก่ ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนที่มีปัญหาในทุกด้าน ด้วยความเต็มใจ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาและจัดทุนการศึกษา และชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตให้กับนักเรียนที่มี
ปัญหาเศรษฐกิจ
5) ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลมาจากการที่โรงเรียนมีแผนการดาเนินงานทางด้าน
การส่งต่อนักเรียนที่ชัดเจน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่สามารถดูแลงานด้านการส่งต่อนักเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งผลของ
ความพึงพอใจส่วนใหญ่มาจาการที่โรงเรียนมีการบันทึกการส่งต่อนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งต่ อนักเรียน
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายวิชาการ การส่งต่อภายนอก และถึงการส่ง
ต่อผู้เชี่ยวชาญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการส่งต่ออย่างเป็นลาดับขั้นตอนตั้งแต่ 1. การเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การส่งต่อนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 3. การพิจารณาข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อการ
ส่งต่อภายนอก 4. การส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ฝ่ายวิชาการ 5. การติดตามผล
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อย่างต่อเนื่องขณะที่นักเรียนอยู่ในการดูแลช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ 6. การติดต่อประสานงานการดาเนินงานกับ
เครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความจาเป็นในการส่งต่อให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียน ทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในข่ายที่จาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการส่งต่อเกิดการยอมรับ
และไม่ต่อต้านการส่งต่อโดยผ่านกระบวนการของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของดารารัตน์ สอนสกุล (2555:
67) ที่สรุปผลการวิจัยว่าครูที่ปรึกษาควรประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อเพื่อให้ทราบล่วงหน้าก่อน ครู
ที่ปรึกษาควรสรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งผลที่
เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ช่วยเหลือนักเรียนทราบ ควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจาเป็นในการส่งต่อ
โดยใช้คาพูดที่สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิด ความรู้สึกผิด กังวลหรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่ จะให้การช่วยเหลือจากครูแนะแนวหรือฝ่ายกิจการนักเรียนส่งต่อ
นักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยใช้กระบวนการหรือขั้นตอนการส่งต่อมีระบบที่ชัดเจนและรวดเร็ว
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่ของการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ และระดั บ
การศึกษา ผู้วิจัยได้นามาอภิปราย ดังนี้
1) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โดย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
โดยเฉพาะการรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล ทาให้ผู้ปกครองเร่งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู และชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องต่อยนโยบายของชาติ ทาให้ผลเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
2) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากผู้ปกครองที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
และ 40 ปีขึ้นไปนั้น ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองทาให้ผู้ปกครองมีการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน และ
การสื่อสารระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเกิด
ปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเรียนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ประกอบกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองมีระบบ
การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี โดยเฉพาะการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้ปกครองได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่า งๆ จากทางโรงเรี ย นจึงให้ความสาคัญ ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการส่ง เสริม
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนในปกครอง และ ดูแลพฤติกรรมบุตรหลานของตน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับครูที่
ปรึกษาเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนในปกครองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทาให้ผลเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
ดังนั้น อายุของผู้ปกครองที่ แตกต่างกันจึงไม่ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรทิน พะลายานนท์ (2550: 56) ได้ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษา ด้าน
วิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ ด้านกิจการ นักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครอง ไม่แตกต่างกัน
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3) เมื่ อเปรียบเที ยบความพึงพอใจของผู้ปกครองนั กเรียนโรงเรียนมัธยมวั ดธาตุ ทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมนักเรียน และการส่ง
ต่อ ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีนั้น ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองทาให้ผู้ปกครองมีการรับรู้ และเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน และการสื่อสาร
ระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนั้นสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับนักเรียนก็สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ประกอบกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองมีระบบการดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ดี โดยเฉพาะด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการที่โรงเรียนมีระบบติดตามข้อมูลการเรียน
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคล และมีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ปกครองได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆจากทางโรงเรียน ผู้ปกครองจึงให้ความสาคัญ ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนในปกครอง และดูแลพฤติกรรมบุตรหลานของตน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา
เป็น อย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนในปกครองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทาให้ผลเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความสามารถพิเศษของนักเรียนเป็น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด โรงเรียนจึงควรให้ความสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน เพราะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนในโรงเรียน
2. การคัดกรองนักเรียน ด้านการใช้ข้อมูลความถนัด ความสนใจ และผลงานที่ผ่านมาในอดีตของนักเรียน
เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด โรงเรียนจึงควรให้ความสาคัญ การใช้ข้อมูลให้
หลากหลายด้านในการแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุนในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. การส่งเสริมนักเรียน ด้านครูที่ปรึกษามีการสรุปและจัดทาเอกสารเป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุม
ผู้ปกครองเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด โรงเรียนจึงควรจัดทาเอกสารสรุปผลการประชุมผู้ปกครองรายงาน
แก่ผู้ปกครอง เพื่อสร้างเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนและเป็นการชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี ได้เรียนเพิ่มเติมจากครูประจาวิชาที่ตน
เรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด ครูและโรงเรียน
ควรให้การเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน ควรจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยครูประจาวิชา หรือจัด
กิจกรรมให้เพื่อนนักเรียนสอนเพื่อนนักเรียนที่เรียนอ่อน เมื่อนักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนได้ทันเพื่อน นักเรียนก็จะมี
กาลังใจในการเรียน ไม่เบื่อการมาโรงเรียน
5. การส่งต่อ ด้านครูที่ปรึกษามีการชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจาเป็นในการส่งต่อโดยใช้คาพูดที่
สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ครูควรใช้คาพูดที่สร้างสรรค์และระมัดระวังการใช้คาพูดเมื่อ
ต้องการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านความพึงพอใจของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
2. ควรมีการศึกษาด้านความพึงพอใจของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเบญจสิริ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. ควรมีการศึกษาสภาพการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
Development of English Reading Comprehension Ability for Mattayomsuksa 5
Students by using Collaborative Strategic Reading
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการทางานกลุ่มระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือและศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 30 คนที่ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม ( Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ( Collaborative Strategic Reading )
จานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มและแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัด
จันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative Strategic Reading หลังเรียน สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมการการทางานกลุ่ม ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
Collaborative Strategic Reading ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
อยู่ใน ระดับดีมาก
3. เจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
Collaborative Strategic Reading โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
คาสาคัญ : กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ / ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ/ พฤติกรรมการกลุ่ม/เจตคติต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ
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Abstract
The purposes of this research were to compare English reading comprehension
before and after learning by learning management using Collaborative Strategic Reading of
Mattayomsuksa 5 students of Tokpromwittayakarn School, Changwat Chanthaburi and to
study Group working behavior while the students are learning by using Collaborative
Strategic Reading and to study attitude towards English. The sample consisted of 30
students in Tokpromwittayakarn School, Changwat Chanthaburi, in the second semester
academic year 2018, under the Office of secondary Educational Service Area Office 17 ,
using Cluster Random Sampling. The research instruments were 6 lesson plans of using
Collaborative Strategic Reading , English reading comprehension test , group working
behavior observation and attitude inventory towards English forms. The design of this
research was one group pretest-posttest design. The statistics used were percentage, mean,
standard deviation and t-test.
The results of the study were as follows:
1. The English reading comprehension of Mattayomsuksa 5 students of
Tokpromwittayakarn School, Changwat Chanthaburi, posttest score of learning
management by using Collaborative Strategic Reading, was significantly higher than pretest
score at the .05 level.
2. The group working behavior during the studying by using Collaborative Strategic
Reading of Mattayomsuksa 5 students of Tokpromwittayakarn School, Changwat
Chanthaburi, were at the best level.
3.The attitude towards English of learning management by using Collaborative
Strategic Reading were at positively good level.
Keywords : collaborative strategic Reading /English reading comprehension /Group
working behaviors/Attitude towards English

บทนา
ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น ภาษาอัง กฤษมี ความส าคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจ าวั น เนื่ องจากเป็ น
ภาษาสากลที่สาคัญในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้นักเรียน
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่า งๆ ช่วยพั ฒนานั กเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดี ขึ้นได้ เรีย นรู้และเข้า ใจความแตกต่า งของ
ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หน้า 220)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
กระบวนการเรียนรู้และมีสมรรถนะหลัก 5 ประการ คือความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทั ก ษะชี วิ ต และการใช้ เ ทคโนโลยี การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษจะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจ ดังนั้นผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เกิด
ทักษะทางภาษาโดยจะเน้นแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communicative Approach) โดยมุ่งเน้นให้พัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ
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รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปสู่สั งคมโลกได้ อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดสาระหลัก ที่จ าเป็นสาหรับนักเรียนทุ กคนซึ่ ง
ประกอบด้วยภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและภาษา
กับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 228-243)
การอ่านมีความจาเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียน คนที่เรียนหนังสือเก่งมักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งเพราะ
การอ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ การอ่าน
มีคุณค่าต่อมนุษย์เพราะช่วยยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาความคิดให้มี
ความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาในอาชีพทาให้มนุษย์ทันต่อเหตุการณ์สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2554,หน้า175) คนไทยจาเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อให้มีทักษะทางภาษาและสามารถรับความรู้ทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะการอ่าน
ไกรคุง อนัคฆกุล ( 2558 ,หน้า 232) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็น
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง( English as a second Language : ESL) ที่จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา
นามาใช้พัฒนาทักษะการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545,หน้า 1) ได้กล่าวว่าการอ่านเป็นทักษะ
พื้นฐานที่สาคัญยิ่งสาหรับนักเรียนเพราะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ การเรียนวิชาต่าง ๆ ต้อง
อาศัยการอ่านแทบทั้งสิ้น ดังนั้นทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญมากสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการอ่าน ในการจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน
มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจาเป็นต้องฝึกฝนอ่านอย่างสม่าเสมอ
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
21.97 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน
,2560,หน้า3) และจากการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตก
พรมวิทยาคาร พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 62.68 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ไว้ คือร้อยละ 75 จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่านักเรียนมีปัญหาและมีความบกพร่องด้านทักษะการอ่านไม่
สามารถทาแบบทดสอบได้ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ไม่รู้ความหมายของศัพท์ ไม่สามารถรวบรวมความคิดจากสิ่งที่อ่าน
การที่นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ อาจมีผลเนื่องมากจากครูยังยึดติดกับรูปแบบการสอนที่เน้นครู
เป็นศูนย์กลาง โดยครูเป็นผู้อ่านให้นักเรียนฟังแล้วอธิบายคาศัพท์ หรือให้นักเรียนอ่านตามทีละประโยคแล้วแปล
ตามลาดับ ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงทาให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่มี
โอกาสในการฝึกคิดและแก้ปัญหา
จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านพบว่ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ(Collaborative Strategic Reading ) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความ
เข้าใจในการอ่านของผู้เรียนและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการอ่าน การวิเคราะห์ การ
อภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น วิธีสอนอ่านโดยกลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือของ (Klingner&Vaughn.1999 pp.738-747) กล่าวว่า เป็นวิธีการสอนอ่านที่ตั้งอยู่บ นรากฐาน
ของทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้นิยม ที่เชื่อว่าองค์ประกอบหลักที่สาคัญของการเรียนรู้คือการสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตั ว เองและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมซึ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ ท า ความเข้ า ใจกั บ ความรู้ ใ หม่ โ ดยอาศั ย
ประสบการณ์เดิมของตนเองมาเป็นพื้นฐาน กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ วิธีนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
อ่านที่หลากหลายโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นักเรียนได้
เรียนรู้เป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ในกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสามารถต่างกัน สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน
การเรียนรู้จากเอกสารหรืองานที่ผู้ส อนมอบหมาย และช่วยเหลือสมาชิกอื่น ๆ ให้เรียนรู้ไปด้วยกันและส่งเสริมให้มี

การพึ่งพาซึ่งกันและกันในเชิงบวก ( Positive Interdependence) ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ทักษะใน
การสื่อสาร ทักษะทางสังคม จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
(Collaborative Strategic Reading ) เป็นวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและสามารถนามาใช้แก้ปัญหา
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัด
จันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกันระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดสรุปได้เป็นแผนภูมิดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือ

1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. พฤติกรรมในการทางานกลุม่
3. เจตคติตอ่ ภาษาอังกฤษ

( Collaborative Strategic Reading)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มเดียว (One-group pretestposttest design)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ จานวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือ
4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ

วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนโดยศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องอีก
ทั้ งคั ดเลื อกบทอ่ านที่ ทั นสมั ย สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปั จจุ บั นและอยู่ ในความสนใจของนั กเรียนในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นนาแผนการ
จัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมของแผน ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่ามีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.35 และ 0.69 ตามลาดับ
นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้งและนาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา กิจกรรม และเวลาจากนั้นดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสม จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างโดย
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล โดยกาหนดโครงสร้างแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ด้านการแปลความ ตีความ จับใจความและขยายความ ของเรื่องที่อ่า นเป็นข้อสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถาม และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบเลือกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่า .50 ขึ้นไป แล้วดาเนินการแก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญในด้านความชัดเจนของคาถามและแก้ไขคาผิดนาแบบทดสอบวัดความเข้าใจการอ่า น
ภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นาผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(p) และค่า
อานาจจาแนก( r )ของข้อสอบเป็นรายข้อ(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2543,หน้า 299) คัดเลือกข้อสอบ
จานวน 30 ข้อ นาแบบทดสอบที่คัดเลือกมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ มีวิธีการ
สร้างโดยศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ โดยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้านโดยกาหนดเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 4 ระดับจากนั้นนาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ เสนอต่อประธาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นเลือกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่า .50 ขึ้นไป พบว่าได้ค่า IOC ตั้งแต่
.60-1.00
4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องสร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษตามวิธีการวัดของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบ
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อประกอบด้วยข้อคาถามที่มีความหมายบวก จานวน 13 ข้อ
และข้ อ ค าถามที่ มี ค วามหมายลบ 7 ข้ อ น าแบบวั ด เจตคติ ที่ มี ต่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษเสนอต่ อ ประธาน และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญในด้านความถูกต้องและ
ชัดเจนของข้อคาถาม

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธกี ารอ่านแบบร่วมมือ
จานวน 6 แผน ที่สร้างขึ้นเป็นเวลา 15 คาบ และทาการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มระหว่างจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและใช้แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังจากเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 6 แผน
3. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจจานวน 30 ข้อ บันทึกคะแนนผลการทดสอบไว้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร t - test
(Dependent Sample)
3. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการทางานกลุ่ มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์คะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. พฤติกรรมการทางานกลุ่มระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีมาก
3. เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
มีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ มาก

อภิปรายผล
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
6 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic
Reading) ตามแนวคิดของคลิงเนอร์ และวอห์น(1999,b) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้
กลวิธีการอ่าน คือ การระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับบทอ่าน การคาดเดาบทอ่านล่วงหน้า การคาดเดา
ความหมายของคาศัพท์จากบริบท การสรุปใจความสาคัญโดยใช้ภาษาของตนเอง การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน
และการทบทวนและสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน นักเรียนจะทาการระลึกถึงความรู้และประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่าน รวมทั้งใช้ความรู้เดิมนั้นในการคาดเดาบทอ่านล่วงหน้า การดึงโครงสร้างความรู้เดิมมาใช้ในการอ่านนี้ ทาให้
นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับบทอ่าน และสามารถนาโครงสร้างความรู้ เดิมมาใช้ ในการตีความบทอ่านเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น ขั้นต่อมาคือ ขั้นระหว่างการอ่าน นักเรียนจะศึกษาเนื้อหาและคาศัพท์ยากของแต่ละย่อหน้าอย่าง
ละเอียดรวมทั้งระบุใจความสาคัญของย่อหน้านั้นๆ โดยใช้ภาษาของตนเอง ขั้นตอนนี้ทาให้เกิดกระบวนการอ่านที่
ต่อเนื่อง และส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจต่อเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้งวิธีการอ่านขั้นสุดท้ายคือ ขั้นหลังการอ่านซึ่ง
นักเรียนจะตั้งคาถามจากบทอ่านโดยใช้รูปแบบคาถามที่หลากหลาย การเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างคาถามนี้ มีส่วน
ช่วยในการตรวจสอบความเข้าใจและทาให้นักเรียนได้กลับไปอ่านบทอ่านอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลและรายละเอียดที่
ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น นอกจากนี้เรียนจบแต่ละบทเรียน นักเรียนจะ
ทบทวนและสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้จากบทอ่านทาให้นักเรียนสามารถรวบรวมความคิดรวบยอดของเรื่อง
และถ่ายทอดความเข้าใจนั้นออกมาในรูปของงานเขียนจะเห็นได้ว่ากลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมีขั้นตอนที่ชัดเจน ที่
สามารถช่วยนักเรียนในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องบานบุรี นิวัฒนุวงศ์ (2555)ได้
ทาการวิจัยเรื่องการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือที่มีต่อความเข้า ใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตระครอง อาเภอเฉลิมกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที
2 ปีการศึกษา 2550 จานวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษพบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้ าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยนักเรียนมีคะแนนหลังสอบเฉลี่ย 20.40 คะแนน(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน3.21) มีความคงทนการเรียนรู้เฉลี่ย 20.28 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.955)
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ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การเรียนเป็นกลุ่มย่อยคละความสามารถ ในการเรียนโดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือ จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่าคละกัน การแบ่งกลุ่มในลักษณะนี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
กล่าว คือ นักเรียนที่เก่งจะให้ความช่วยเหลือและสอนเพื่อนที่อ่อนกว่าให้เกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาที่อ่าน จากการ
สังเกตของผู้วิจัยระหว่างการทดลองพบว่า นักเรียนที่เก่งแต่ละกลุ่มจะช่วยสอนและอธิบายเพื่อนสมาชิกทาให้
นักเรียนที่อ่อนกว่าเกิดความเข้าใจและทาให้นักเรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนมีคะแนนความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิลซัน และลุยส์ (Wilson and Lewis, 1991, abstract)
ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชาย
กับนักเรียนหญิงในแต่ละกลุ่มที่ไม่มีความแตกต่างกัน ข้อค้นพบอีกอย่างคือ ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนชายจากทั้งกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนรู้ด้ วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไม่มีความแตกต่างกัน แต่ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหญิงจากทั้งกลุ่มที่เรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
2. พฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกันระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
(Collaborative Strategic Reading ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน ระดับดีมาก จะเห็นได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกันทั้ง 6 แผนจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและพฤติกรรม
การทางานกลุ่มร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับดีมากซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกันระหว่างเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ในทางบวก สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบร่วมกันทั้งงานส่วน
ตนและมีความรับผิดชอบในงานกลุ่ม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเรียนรู้ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหรือการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยมีหลักการสาคัญคือ
การให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่มโดยยึดแนวคิดที่ว่า “ความสาเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความสาเร็จของกลุ่ม”
ดังนั้น พฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกันระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading ) ครูต้องคอยดูแล กากับติดตามการทางานกลุ่ม และคอยปรับแก้ไข
พฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสมและต้ องคอยกระตุ้ นเสริ ม แรงให้ทุกคนในกลุ่ม ร่ว มกัน คิด และปฏิบัติ อย่ างสนุกสนาน
พฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ครูต้องให้นักเรียนปฏิบัติให้นักเรียนเกิดความชานาญ เช่น การมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
อภิปรายภายในกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นและรับฟังสมาชิกในกลุ่ม การวางแผนการทางานและการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบภายในกลุ่มความสนใจและความกระตือรือร้นในการทางานกลุ่ม พฤติกรรมการทางานกลุ่มร่วมกัน
ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี โดยเฉลี่ยมีคะแนนใกล้เคียงกันทั้ง 4 ด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าพฤติกรรมด้านที่ 1 การวางแผนการทางานและแบ่ง หน้าที่
รับผิดชอบภายในกลุ่มและด้านที่ 4 พฤติกรรมความสนใจและความกระตือรือร้นในการทางานกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดรองลงมาเป็นด้านที่ 2 พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และรับฟังสมาชิกในกลุ่ม ส่วนด้านที่ 3 พฤติกรรม
การมีส่ วนร่วมในการน าเสนอและอภิปราย ภายในกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ ยต่ าสุด ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเข้าใจ ตั้งใจทากิจกรรมและใฝ่เรียนรู้ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมายส่วนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการนาเสนอและอภิปราย ภายในกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดอาจเป็น
เพราะนักเรียนยังไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจ
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3. เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
มีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
(Collaborative Strategic Reading) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยดี การร่วมระดมความคิดของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนเข้าสู่บทอ่าน ทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ง่าย เป็นผลให้เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเตรียมนักเรียนก่อนการวิจัยในด้านความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหา
2. ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading)
ต้องใช้เวลามากควรมีการปรับและยืดหยุ่น ในแต่ละขั้นตอนการสอน
3. ควรนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ แนวทางสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
การพิจารณานาเอาวิธีการสอนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
อื่นๆต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การทาวิจัย
ในชั้นเรียนของข้าราชการครู ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในสถานศึกษา จานวน 150 คน จาแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 13 คน และครูผู้สอน จานวน 137 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการกาหนดสัดส่วนกระจายไปทุกโรงเรียน
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี ค่าความเชื่อมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของข้าราชการครู
ต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นในลาดับสูงสุด คือ ด้านปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ ด้านด้านความรู้พื้นฐานของการทาวิจัยในชั้นเรียน และด้านการนา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตาม ตาแหน่งของข้าราชการครู โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษา
จาแนกตาม ระดับหรือวิทยฐานะของข้าราชการครู โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกัน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน คือ ด้านความรู้พื้นฐานของการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน คือ ครูบางท่านไม่มีความรู้พื้นฐานในการทาวิจัย ด้านความจาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ การ
ทาวิจัยในชั้นเรียนมีความเป็นที่สามารถนาไปแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ ด้านการวางแผนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน คือ
ครูขาดการวางแผนในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน คือ ไม่มีการดาเนินการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน คือ ไม่สามารถนาผลการวิ จัยไปพัฒนาการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนเนื่ อ งจากเวลาค่ อ นข้ า งจ ากั ด และปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรีย น คื อ
ขาดงบประมาณในการจัดทาสื่อนวัตกรรม

Abstract
This study had the objectives to compare opinions and gathered the recommendation on
classroom research conduction among the government teachers. The samples included 13
school administrations and 157 government teachers working in School. They were randomly
selected in accordance with Khjcie and Morgan table, and the researcher implemented Simple
Random Sampling. All data were gathered by questionnaire, with reliability at 0.94 then
analyzed by frequency, percentage, mean including standard deviation. The results showed that
the overall opinions among classroom research conduction in School were at high level. The
aspect which had the highest level of opinion was problems and obstacles in classroom
research, followed by the fundamental knowledge of classroom research conduction and
classroom research implementation in teaching development. The opinion comparison towards
classroom research classified by position as a whole and each aspect revealed that the opinions
were different. And the comparison of opinions towards classroom research in School based on
hierarchy as a whole and an individual aspect had the difference of opinions.
The additional opinions towards classroom research conduction were as the
fundamental knowledge of classroom research conduction; some teachers do not have the basic
knowledge in conducting research, as the necessity of teaching and learning activities research
conduction is necessary for solving classroom problems, planning classroom research
methodology; the teachers do not set the plan for research conduction, research conduction;
there is no continual research conduction, research classroom implementation to improve
teaching and learning; the teachers cannot implement the findings since the limitation of time,
and problems and obstacles; the budget of material aids/innovation is not sufficient.

บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม ตลอดจนความก้าวหนา
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารก่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ของ
คน ในสั ง คมเป็ น อย่ า งมาก สั ง คมจึ ง ต้ องเตรีย มคนให้ส ามารถเผชิ ญ กับยุ คสมั ย แห่ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว
การศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (รุ่ง แก้ว
แดง, 2542 : 1) ซึ่งประเทศไทยของเราได้ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง และได้ตราลงใน
รัฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 น าไปสู่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักใน
การจัดการศึกษาของชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทาง
การจัดการศึกษา มาตรา 24(5) ระบุว่า “การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”
นอกจากนี้ ในมาตรา 30 ยังได้ระบุไว้ “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” จึงชี้ให้เห็นว่าประเทศ
ไทยของเราได้ตระหนักในเรื่อง ของการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาของรัฐมิได้นิ่งนอนใจและได้เล็งเห็น
ความสาคัญและเห็นข้อบกพร่องในด้านคุณภาพว่าจาดาเนินการอย่างไร

การให้ความสาคัญ แกครูผู้สอนให้ มีบ ทบาทเป็นวิจัย เพื่อศึกษาข้อ มู ลมาพัฒนาการจั ด เตรีย มการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแกปัญหาการจัดการเรียนการสอนทาให้ ผูผู้สอนสามารถแกปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนไดอย่างเต็มที่ผู้เรียน เกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู อย่างมีความสุขอันจะนาไป
สูมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเป็นการพัฒนาวิชาชีพควบคูกันไป จึงถือไดวาการวิจัยมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน (ปัญญา โรจนวิภาค, 2546 : 1) หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ไดมาจากกระบวนการ สืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือไดทา
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้มีส่วน
ร่วมนาไปสู่การพัฒนาชุมชน แหล่งการเรียนรูและด้วยหลักการสาคัญของการวิจัยปฏิบัติที่เน้นสะท้อนผลทาใหการวิจัย
แบบนี้ส่งเสริมบรรยากาศของการทางานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและยอมรับในข้อ
คันพบร่วมกัน (สุวิมล วองวาณิช, 2546 : 25)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หรือการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ใน
วงการศึกษาไดนามาใช้เพื่อเป็ นการแกปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ดังที่ อุทุมพร (ทองอุไทย)
จามรมาน ไดกล่าวไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ปัญหานักเรียนบางคนบางเรื่องเพื่อพัฒนา(ปรับปรุงนักเรียนอ่อน
เสริมนักเรียนเกง) นักเรียนคนนั้น กลุ่มนั้น เพื่อจะไดเรียนทันเพื่อนกลุ่มใหญ่หรือไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา
ดังนั้น การทาวิจัยในชั้นเรียนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกคนควรจะมี ความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยหรือการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจะไดเป็นแนวทางในการ แกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีโอกาส
ประสบผลสาเร็จในการเรียนจึงนับไดว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดียิ่งขึ้น (ปัญญา โรจนวิภาค,
2546 : 2 อ้างใน อรัญญา สุชาสิโนบล, 2544)
การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดทาเอกสาร
เพื่อเสริมประสบการณ์ การจัดประชุมปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครู การคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน แต่ยังปรากฏว่าการทาวิจัยของครู ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อนาไปขอ
เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ไม่ได้นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และยังพบว่า การส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจัง ครูที่ผ่านการอบรมยังไม่สามารถนาความรู้ไปพัฒนาหรือขยายผล ครูจึงรู้สึกว่า
ตนเองมีปัญหาการทาวิจัยในชั้นเรียนหลายประการ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ มีข้อจากัดด้านเวลา ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนางานวิจัย และพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษายัง
ไม่ส่งเสริมให้ครูสามารถทางานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546 : 11)
ความหมายของการทาวิจัยในชั้นเรียน
การวิ จัย ในชั้น เรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อัน เป็ นความจริง ที่เชื่อถือได้ ในเนื้ อหา เกี่ยวกับ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนมี
เป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครูลักษณะของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผู้ ผลิตงานวิจัยและผู้บริโภค
ผลการวิจัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ครูเป็น นักวิจัยในชั้นเรียนครูนักวิจัยจะตั้งคาถามที่มีความหมายในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแล้วจะวางแผนการปฏิบัติงานและการวิจัยหลัก จากนั้นครูจะดาเนินการการจัดการเรียนการสอน
ไป พร้อม ๆ กับทาการจัดเก็บข้อมูลตามระบบข้อมูลที่ได้วางแผนการวิจัยไว้ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป ผลการวิจัย
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นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วจะพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นสากล
และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักเรียนของครูให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์(2543 : 3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทและกระบวนการทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อให้ครูได้ทาความรู้จักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างชัดเจน
ทัศนา แสวงศักดิ์(2543 : 72-73) ได้อธิบายว่าลักษณะพิเศษของวิจัยในชั้นเรียนที่สาคัญมี 2 ประการ คือ วิจัย
ในชั้นเรียนเป็นการศึกษาการกระทาของมนุษย์และสถานการณ์ทางสังคมโดยครูผู้สอนทาการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวข้อง
กับปัญหา และความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
ลึกซึ้งของครูซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น
ประวิด เอราวรรณ์(2540 : 3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาค้นคว้าของครูซึ่งจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหา(problem solving) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ พฤติกรรมนักเรียน และคิดวิเคราะห์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
พิชัย ญาณศิริ(2545 : 31) ได้ให้ความหมายว่า การทางานเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน เพื่อให้ปัญหาหมดไปหรือทาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
รัตนา ศรีเหรัญ(2544 : 89) ได้ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action - Research)
ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผลการวิจัย
ที่ค้นพบนี้ไม่สามารถนาไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มอื่น ๆ ได้เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจากัดหรือปัญหาเฉพาะที่
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , ชัยพจน์ รักงาม(2542 : 15) ได้กล่าวถึง การวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงโดยมีครูเป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัยและผู้บริโภคผลการวิจัยหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ครูเป็นนักวิจัยในชั้นเรียนครูนักวิจัยจะตั้งคาถามที่มีความหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว
วางแผนการปฏิบัติงานและการวิจัยหลังจากนั้นครูจะดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับกา รจัดเก็บ
ข้อมูลตามระบบข้อมูลที่วางแผนการวิจัยไว้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยนาผลการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแล้วจะพัฒนาความรู้ที่ได้มีความถูกต้องเป็นสากลและเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนและเพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
อุทุมพร จามรมาน(2537 : 16) กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนว่าการวิจัยในชั้นเรียนของครูจะมุ่งที่
ห้องเรียนและโรงเรียนโดยครูเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนั่น คือ การวิจัยของครูเป็นตัวกระตุ้นให้ครูเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการงานของตนเองมากยิ่งขึ้นนั้นซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียน การวิจัยของครู
นอกจากมุ่งปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับนั กเรียนแล้วยังต้องให้เกิดการปฏิบัติ หรือ Action
ที่เกี่ยวกับโรงเรียน และห้องเรียนซึ่งผลของ Action ดังกล่าว อาจขยายกว้างไปยังห้องเรียนอื่น ๆ โรงเรียนอื่นในพื้นที่
เดียวกันและพื้นที่อื่นได้ด้วย เช่น ถ้าครูพบว่าวิธีแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนของตนได้ผลก็อาจส่งผลกระทบต่อ
วิธีการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนรายอื่นและอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมิ นผลซึ่ ง จะใช้ ในรูป แบบการวิ จั ย สารวจ หรือความสั ม พั น ธ์ หรือการวิ จั ย เปรีย บเทีย บหรือการทดลอง หรือ
การศึกษาสถานการณ์ หรือการวิจัยทดลอง และเชิงพั ฒนาหรือการวิจัยปฏิบัติการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา
และจุดมุ่งหมายเฉพาะที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้สาหรับการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยในชั้นเรียน
จากหลักการและแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน เราสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียนได้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3. เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและนวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการวัดและประเมินผล
5. เพี่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย์
ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน
1. ช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน
2. ช่วยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
3. เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูใหม่
4. เสริมพลังอานาจแก่ครูในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
5. ทาให้รู้ถึงวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. เป็นการกระตุ้นการสอนแบบสะท้อนกลับ
7. ช่วยตรวจสอบวิธีการทางานครูที่มีประสิทธิภาพ
8. ช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู
9. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างวิธีสอนกับผลที่ได้รับ
10. ช่วยให้ครูนาผลการวิจัยไปใช้ในห้องเรียน
11. ทาให้ครูเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change agent)
จากประโยชน์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน การสอนเป็นอย่าง
มาก ครูควรศึกษาขั้นตอนการวิจัยแล้วนาไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาให้ครูผู้สอนสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนถือเป็นภารกิจที่
สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้จริงในการทางานตามปกติของครู ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และ
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีต่อการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางส่งเสริ มการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู และเป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะเพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษาแนวคิด
ของกรมวิชาการ(2530 : 22) และอุทัย อดุลเกษม(2533 : 3) พบว่าครูที่ไม่ทาวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจซึ่งสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวาณิช(2546 : 3) ที่ว่าเนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่ทาวิจัยในชั้นเรียนคิดว่าการทาวิจัยเป็น
เรื่องยากต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การวางแผนกระบวนการทาวิจัยและการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยนามาสรุปและกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตาแหน่งของข้าราชการครู
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
ระดับหรือวิทยฐานะ
1. ครูผู้ช่วย
2. ครู คศ.1
3. ครู คศ.2
4. ครูชานาญการ
5. ครูชานาญการพิเศษ

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน
1. ด้านความรู้พื้นฐานของการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ด้านความจาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการวางแผนกระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียน
4. ด้านการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน
5. ด้านการนาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยในชั้นเรียน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเชิงแบบสารวจความ
คิ ด เห็น (Survey Research) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนดั ง ต่ อไปนี้ คือ 1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษา จานวน 150
คน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 13 คน และครูผู้สอน จานวน 137 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 43) การได้มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการกาหนดสัดส่วนกระจายไปทุกโรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร
ต าราและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อน าไปใช้ ในวิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บความคิด เห็น ของข้า ราชการครูและผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test การหาค่าเอฟ (F -Test)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
1. ตาแหน่งของข้าราชการครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
13
10.40
ครูผู้สอน
112
89.60
รวม
125
100.00
2. ระดับหรือวิทยฐานะของข้าราชการครู
ครูผู้ช่วย
23
20.54
ครู ค.ศ.1
34
30.36
ครู ค.ศ.2
8
7.14
ครูชานาญการ
32
28.57
ครูชานาญการพิเศษ
15
13.39
รวม
112
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 89.60
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู ระดับ ค.ศ.1 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 รองลงมา
คือข้าราชการครู ระดับ ครูชานาญการ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ ข้าราชการครู ระดับครูผู้ช่วย จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู
ความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู
SD
ระดับ
X
1. ด้านความรู้พื้นฐานของการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.83
0.76
มาก
2. ด้านความจาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.51
0.76
มาก
3. ด้านการวางแผนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3.68
0.68
มาก
4. ด้านการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน
3.67
0.61
มาก
5. ด้านการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
3.83
0.57
มาก
6. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.84
0.58
มาก
รวม
3.73
0.66
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผลดังนี้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยในชั้นเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา คือด้านด้านความรู้พื้นฐานของการทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และด้านการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่เท่ากับ 3.68 ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนใน ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
สาหรับหน่วยงานและข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ครูเกี่ยวการใช้สถิติและการวิเคราะห์ผลการวิจัย 2) สถานศึกษาควรมีการกระตุ้นเตือนให้ความรู้และเอื้ออานวยความ
สะดวก ในด้านเวลาการทางานและส่งเสริมสนับสนุนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูทุกคนได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อที่จะได้เป็นการลดปัญหาต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู 3) สถานศึกษาควรมีการลดภาระสาหรับงานอื่นๆ นอกจาก
การสอนปกติ เพื่อที่จะได้ให้ครูได้ใช้เวลาที่โรงเรียนในการดาเนินการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน 4) สถานศึกษาควรมีการ
ส่งเสริมให้ครูเห็นว่ าการแก้ปั ญหาในชั้นเรียนจาเป็นต้ องใช้งานวิจัยในชั้นเรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูนาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอน 6) ผู้บริหารสถานศึกษาและครุวิชาการควรเป็นที่ปรึกษาแก่
ครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู 2) ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนตามทัศนะของครู 3) ควรศึกษา
สภาพการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครู

อภิปรายผล
ความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้สถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน เห็นว่า การทางานวิจัยมีผลดีต่องาน
ประจาในหน้าที่เป็นอย่างมาก ครูที่ไม่มีมีความรู้ในการทาวิจัยในชั้นเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี สามารถกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งจาเป็นต้องใช้งานวิจัยในชั้นเรียน ทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
นาผลงานวิจัยของครูมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และครูได้รับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพจากการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนแต่ครูมีความจาเป็นอย่างที่ต้องมีที่ปรึกษาในการทาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนี นาทสีทา (ม.ป.ป.)
ได้ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีการกาหนดนโยบาย
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนให้การยอมรับครูผู้ทาการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาครูด้านการวิจัย ส่งเสริม
ให้นาการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งผู้บริหารเอาใจใส่ต่อครูผู้ทาการวิจัย และใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ครูผู้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรีย น
การสอนต่อไป ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู จาแนกตามข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตาม
ตาแหน่งของข้าราชการครู โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวของครูผู้สอนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุด และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เมื่อครูทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ตาแหน่งและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด ในการวางนโยบาย
เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการนาไปปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนของตนเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน
ดังนั้นเมื่อทุกคนไม่สามารถนานโยบายเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนมาปฏิบัติจริงจึงส่งผลให้มีปัญหาโดยรวมแตกต่างกัน
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2) ความคิดเห็นต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู จาแนกตาม ระดับหรือวิทยฐานะของข้าราชการครู โดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีครูที่มีระดับหรือวิทยฐานะที่ค่อยข้าง
แตกต่างกันมาก ดังนั้น ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนจึงแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1) สถานศึกษาควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวการใช้สถิติและการวิเคราะห์ผลการวิจัย
2) สถานศึกษาควรมีการกระตุ้นเตือนให้ความรู้และเอื้ออานวยความสะดวก ในด้านเวลาการทางานและ
ส่งเสริมสนับสนุนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูทุกคนได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อที่จะได้เป็นการลดปัญหาต่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนของครู
3) สถานศึกษาควรมีการลดภาระสาหรับงานอื่นๆ นอกจากการสอนปกติ เพื่อที่จะได้ให้ครูได้ใช้เวลาที่โ รงเรียน
ในการดาเนินการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ครูเห็นว่าการแก้ปัญหาในชั้นเรียนจาเป็นต้องใช้งานวิจัยในชั้นเรียน
5) สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอน
6) สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครุวิชาการควรเป็นที่ปรึกษาแก่ครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY
AND LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 4 STUDENTS USING AN ERICA
MODEL WITH MIND MAPPING TECHNIQUE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วสิตา นีระพันธ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ให้นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ ERICA ร่วมกับ
เทคนิคแผนผังความคิด ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Unit D 1/2 หลักสูตรคู่ขนาน
(IEC) โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ฝ่ า ยประถมศึ ก ษา (ศึ ก ษาศาสตร์ ) สั ง กั ด คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน การวิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนอ่าน ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด จานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้
สะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย คือ แบบบันทึกเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน แบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้าย
วงจรและ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิ ภาพการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 16 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ
ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยเท่ากับ 12.92 จาก
คะแนนเต็ม 16 คิดเป็นร้อยละ 80.81 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 คนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 80 และมี
จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คาสาคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, ผลสัมฤทธิ์, รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA, ร่วมกับ
เทคนิคแผนผังความคิด
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ABSTRACT
The objectives of the present research study were 1) to develop of English Reading
Comprehension Ability And Learning Achievement of Grade 4 Students using an Erica
Model with Mind Mapping Technique that had been score of 70% of the full marks or
better and at least 70% of the group passing criterion 70% 2) to develop learning
achievement of Grade 4 students using an Erica Model with Mind Mapping Technique that
had been score of 70% of the full marks or better and at least 70% of the group passing
criterion 70% The target group consisted of 36 grade 4 students Unit D 1/2 (IEC) in The
Demonstration School of Khon Kaen University (Education) - Primary School during
second semester of the 2018 academic year. Three categories of instruments were used in
the study included: 1) research tool consisting of 6 lesson plans basing on ERICA Model
with Mind Mapping Technique and took 12 instructional hours to complete, 2) reflection
tool consisting of learning outcome recording form after teaching, teaching behavior
recording form, student Interview form, learning behavior recording form, an end-ofspirals quizzes, and 3) evaluation tool consisting of 4-choices objective test consisting of 16
questions for measuring the students English Reading Comprehension Ability and Learning
Achievement test consisting of 20 questions for measuring the students. The collected
quantitative data were analyzed by means of finding arithmetic mean, standard deviation
and percentage while the qualitative were analyzed through content analysis.
The results show that:
1) The students made mean scores of English Reading Comprehension Ability is
12.92 from 16 scores or 80.81 % and 28 students of the group passes the passing criterion
which was higher than the prescribed criterion.
2) The students made mean scores of learning achievement is 16 from 20 scores or
80 % and 28 students of the group passes the passing criterion which was higher than the
prescribed criterion.
Keywords : English Reading Comprehension, ERICA MODEL, Learning Achievement,
with Mind Mapping Technique

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อ สื่อสารกับประชาคมอาเซียน นักเรียนควรใช้ภาษาเป็นทักษะ เรียนรู้ได้
ด้วยการฝึกฝน หากฝึกใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจา จะทาให้นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ง่าย
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น เพื่อ
เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพในการคิดและการทางานอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่มใหม่ ให้สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล สามารถพัฒนาความคิดและมองโลกกว้างขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าเมื่อนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์สาหรับการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม นอกจากนี้นักวิชาการด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Louis M. Gomez) แห่งสถาบันสอนนโยบาย
การศึกษาและสังคมมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University และ(Kimberley Gomez) แห่ง
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มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) ได้อธิบายว่า การขาดทักษะด้านการอ่านของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปัญหาใหญ่และมีผลต่อการทางานในอนาคต เนื่องด้วยเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
คนที่มีทักษะในด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้นักเรียนมีทักษะดัง
กล่าวคือ อ่านเพื่อการเรียนรู้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2551)จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จาก สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556-2558 ที่ผ่านมา วิชา
สามัญทั้งหลายได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยมากไม่ถึง 50% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 25.05 ซึ่งปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.12 และในปีการศึกษาที่ 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.98 ต่อมาทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ได้
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษมีค่าคะแนนเฉลี่ย
27.76 ซึ่งพบว่าสูงกว่าผลสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 จะเพิ่มขึ้น แต่
โดยรวมนักเรียนไทยก็ยัง ต้ องการความรู้ในด้า นภาษาอัง กฤษมากยิ่ง ขึ้น อย่า งไรก็ต ามถึง แม้ ว่า หลั กสู ตรจะให้
ความสาคัญกับทักษะการอ่านมาก จากสภาพความเป็นจริง ที่ปรากฏยังพบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาแล้ว ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่นักเรียนใช้มากที่สุด และทักษะการอ่านยัง
เป็นทักษะที่จาเป็นในการศึกษาหาความรู้ ช่วยส่งเสริมความคิดและประสบการณ์ให้ผู้เรียน นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
ทักษะที่ใช้ ในการอ่า นแล้ว โครงสร้างความรู้เดิม ของผู้ อ่า นและบริบ ทของภาษาจะช่ว ยท าให้ความหมายของ
เนื้อความที่สื่อสารชัดเจนได้มากขึ้นโดยโดยเฉพาะบริบทของสถานการณ์ (context of situation) และ บริบทของ
วัฒนธรรม (context of culture) ที่เกี่ยวข้อง (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2550)
จากความส าคั ญ และสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ล งไปศึ กษาปั ญ หาด้ า นการอ่ า นวิ ช า
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนชั้นและดูผลคะแนนด้านการอ่านของประถมศึกษาปีที่ 4 ได้พบว่าผลการเรียนของนักเรียนมี
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษในทักษะด้านการอ่า นอยู่ในระดับต่ากว่าทักษะ ฟัง พูด เขียน ซึ่งพบว่าสาเหตุที่ทาให้การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก เนื้อหาในบทเรียนมีความยาก นักเรียนยัง
ไม่สามารถจับใจความหรือเข้าใจจากบทความที่อ่านได้เท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นานวัตกรรมรูปแบบการสอนอ่าน
แบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเข้ามาพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นักเรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ
ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Unit D 1/2 หลักสูตรคู่ขนาน (IEC) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
การสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 6 แผน ใช้
เวลารวม 12 ชั่วโมง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ เครื่องมือเพื่อสะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
1) แบบบันทึกเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจท้ายวงจร
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ ได้แก่ 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 16 ข้อ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36
คน โดยมีผู้ช่วยวิจัย ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ดังขั้นตอน ดังนี้ 1) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 2) ชี้แจงจุดประสงค์
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ
ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด และวิจัยเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ช่วยวิจัย 3) ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิค
แผนผังความคิด และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงบทบาทของครูและนักเรียน วิธีการวัดประเมินผล รวมถึง
เกณฑ์การให้คะแนน 4) ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 6
แผนการจัดการเรียนรู้ และทดสอบท้ายวงจร หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดาเนินการปฏิบัติการและ
หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัย โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 1) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ))
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของการวัดแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดโดยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด 2) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของการวัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
อ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดโดย ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด 3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทาการวิเคราะห์ แบบ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ตารางที่ 1 ผลการวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวัดความสามารถในการ
จานวน
ร้อยละของ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
คะแนน
ค่าเฉลี่ยของ
นักเรียน
คะแนนทั้งหมด
เต็ม
คะแนนทั้งหมด
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(คน)
(%)
คน (%) คน
(%)
36
16
12.92
80.81
28 77.78 8 22.22
จากตารางที่ 1 ผลการวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังจากสิ้นสุดการจัดการ
เรียนรู้ในวงจรที่ 1,2,3 พบว่า นักเรียนเข้าใจและสามารถตีความในเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจนจนทาให้นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 12.92 คิดเป็นร้อยละ 80.81 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78
5.2 ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ตารางที่ 2 ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
คะแนน
ค่าเฉลี่ยของ
เต็ม
คะแนนทั้งหมด
ผ่าน
ไม่ผ่าน
คน (%) คน
(%)
36
20
16
80
28 77.78 8 22.22
จากตารางที่ 2 ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พบว่า หลังจากนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ทาให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16 คิดเป็นร้อย
ละ 80 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78
จานวน
นักเรียน
(คน)

ร้อยละของ
คะแนนทั้งหมด
(%)

อภิปรายผล
6.1 ผลการพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ การสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งมีจานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 12 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ทาการสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยมีวงจร
ปฏิบัติ 3 วงจร ผลการปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.89 คิดเป็นร้อยละ 68.90 ผล
การปฏิบัติหลังวงจรที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.33 คิดเป็นร้อยละ 73.33 และผลการปฏิบัติหลัง
วงจรที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.1 คิดเป็นร้อยละ 76.11 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.92 คิดเป็นร้อยละ 80.81 ของคะแนนทั้งหมด และมี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการฝึกในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และยังได้ทา
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย จากการวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มี 4 ด้าน ได้แก่ สรุปย่อ สรุปอ้าง อย่างละ 2 คะแนน เปรียบเทียบและการอธิบาย
อย่างละ 3 คะแนน โดย ด้านสรุปย่อ มีคะแนนเฉลี่ย 1.69 ด้านสรุปอ้าง มีคะแนนเฉลี่ย 1.61 เปรียบเทียบ มี
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คะแนนเฉลี่ย 2.25 และด้านการอธิบาย เป็นด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
รูปแบบการอ่านแบบเอริกา พบว่า สามารถส่งเสริมทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้
เนื่องจากกระบวนการสอนอ่านแบบ ERICA แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการอ่าน 2) ขั้นฝึกการอ่าน โดยใช้
กระบวนการทางความคิด 3) ขั้นฝึกการดึงและเรียบเรียงข้อมูล 4) ขั้นการถ่ายโยงความรู้ ซึ่งขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนที่
ได้นาเสนอไปนี้ เป็นกระบวนการสอนคิดแบบเป็นระบบโดยผู้สอนต้องใช้คาถามนาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาได้คิด
และนาเสนอสิ่งต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการค้นหาความหมายเพื่อทาความเข้าใจสิ่งที่อ่าน ได้ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้
การ (cloze) นาคาที่เรียนไปมาฝึกเติมในช่องว่าง อีกทั้งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มได้เป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่าน ตีความ และอธิบายได้ด้วยตนเองโดยมีการนาความรู้เดิมมาใช้ประโยชน์ประกอบกับได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ (Rogers) มีความเห็นว่าผู้ที่เรียนได้ดีจะต้อง
เป็ นผู้ ที่ แสวงหา เนื้อหา เพื่ อนามาอ่าน ทาความเข้าใจ มี ความเชื่อมโยงกับ ความรู้สึ กประสบการณ์ ความจ า
ความหวัง ความปรารถนา ความเชื่อค่านิยม และความต้องการของนักเรียนเป็นหลักซึ่งวิธีสอนตามรูปแบบเอริกาจะ
เน้นความสัมพันธ์ตั้งแต่ขั้นแรกคือวิธีการสร้างบริบท และยังสอดคล้องกับ วิยะดา วรรณขันธ์ , (2550) กล่าวว่า
กระบวนการของความคิดและความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อ่านอยู่ ถือว่าเป็นการอ่าน
ไม่ได้ การที่ผู้อ่านจะเข้าใจเนื้อหาที่อ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ทักษะการอ่านนั้นผู้อ่านจะต้องสามารถ
ตีความ วิเคราะห์ข้อความที่อ่านได้และ รู้จักรวบรวมจัดระเบียบในสิ่งที่อ่าน ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ศศิธร
หลิมเจริญ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้ เอกสาร
จริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาใช้เอกสารจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอ
ริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.04/79.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 สอดคล้องกับนวลฉวี ไชยทองดี (2558) ได้ทาการ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักการบูรณาการ MIA ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.30 คิดเป็นร้อยละ 48.25 และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.90 คิดเป็นร้อยละ 72.25 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ เทคนิค
แผนผังความคิดยังเป็นโครงสร้างของความคิดอย่างเป็นกระบวนการ การเรียนรู้ที่มีขั้นตอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การจา การวางแผนการทางานการทบทวนความรู้เดิม เรื่องราวต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ศิริพร วุทธนู ( 2553)
ทั้งนี้ยังผลงานวิจัยสอดคล้องกับงาน สุข์พีรญา บุรินทร์ และอุทัยกุล เจริญชัย (2551) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด ด้วยรูปแบบการสอนอ่านสามารถพัฒนา
ปรับ ปรุง ให้ ส อดคล้ องกั บ สถานการณ์ อย่ า งต่ อเนื่ องในแต่ ล ะวงจรและส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอัตราส่วนร้อยละ 81.14 ของคะแนนเต็ม และมีจานวนนักเรียน 34 คน ที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 89.7 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้โดย นักเรียนร้อยละ 70 ได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดอยู่ในระดับมาก
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6.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอน
อ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16 คิด
เป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ ในด้านการ
อ่าน การคิด วิเคราะห์ ทาแบบฝึกหัด และความพยายามและความตั้งใจจนทาให้ประสบความสาเร็จ อีกทั้งนักเรียน
ยังได้ทากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด อย่าง
ต่อเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Eysenck (1972) ให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์คือขนาดของความสาเร็จที่ ได้จากการทางานที่ต้องอาศัย ความพยายามเป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งทาง ร่างกายและทางสติปัญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจึงเป็นขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการ เรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ได้ ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต หรือการตรวจการบ้าน หรืออาจได้ใน
รูปแบบของเกรด ของโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลาพอสมควร หรืออาจได้จากการวัด
ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป สอดคล้องกับ ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็น คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวล
ประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอนอยู่ตลอด ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้ าน และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย สอดคล้องกับ Morris,
Albert and Dore, Nea Stewart (1984) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรูปแบบการสอน ERICA ที่ ช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพทาง การเขียน ได้ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถจับประเด็นความคิดของเรื่องได้ชัดเจน และทาให้ผู้เรียนแต่ละ
คนประสบความสาเร็จในการเรียนได้ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบนาเทคนิคแผนผังความคิด มาเสริม ยังช่วยใน
การประเมินความคิดของนักเรียนว่ากาลังคิดอะไร และทาอะไร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สรุปเนื้อหาจากตา รา
เป็นเครื่องมือในการจดบันทึก เพื่อสรุปความที่ได้จากการศึกษา และยังช่วย ในการวางแผนการเขียนรายงานหรือ
บรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับ (Tony buzan 1997) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดไว้ว่า สามารถช่วยให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนสามารถจดจาเนื้อหาได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
อีกด้วย โดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ ERICA ร่วมกับแผนผังความคิด โดยให้นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด ผลวิจัยพบว่า
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ย 16 คิดเป็นร้อยละ 80 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลงานวิจัยสอดคล้องกับ อาร์ม โพธิ์พัฒน์ (2550) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย
1) ในการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆ ครูควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คาปรึกษา และส่งเสริมให้
นักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น มีการนาเสนอผลงานหน้าชั้น ให้เวลาในการทากิจกรรมพอสมควร ผู้วิจัยควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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2) การนาเสนอผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สาหรับนักเรียนบางคนที่ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยควรมีการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีการนาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) งานวิจัยนี้ได้จากัดขอบเขตของเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะในบทเรียน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรนา
เนื้อหาที่แตกต่างกันมานาเสนอนักเรียน ซึ่ งอาจเป็นการอ่านนิทาน การ์ตูน บทความ รวมถึงเนื้อหา ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ คือ พูด ฟัง และเขียน
2) การดาเนินกิจกรรมกลุ่มนักเรียนยังขาดความมั่นใจในการทางาน ส่วนใหญ่นักเรียนที่เก่งจะทางานเพียง
คนเดียว ขาดความร่วมมือในการทางานเป็นทีม ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรเปิดโอกาสในการนาเสนอของนักเรียน
ให้มากขึ้นหรือมีความหลากหลาย ซึ่งอาจสลับการนาเสนอ
3) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรนาเอาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ไปประยุกต์ใช้กับการสอน เพราะมีขั้นตอนการสอนที่
ชัดเจน นักเรียนสามารถที่จะอ่านเนื้อหา แล้วนามาสรุป ให้เข้าใจง่ายมากกว่าเดิม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ ให้คาปรึกษา เปิดโอกาสทางความคิดแก่ผู้วิจัย และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มี
ความสมบู รณ์ ม ากขึ้น ขอบพระคุณ ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ ไ ด้ ต รวจสอบพิ จ ารณาความถูกต้ องเหมาะสมของเครื่องมื อ
ขอขอบพระคุณ ผู้ อานวยการโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประถมศึก ษา (ศึก ษาศาสตร์) ที่ ให้ ความ
อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ทาให้การวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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แนวทางการบริหารจัดการงานศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
An Approach for Managing School Cultural Centre Functions in Samutprakarn Province.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิชัย จันทร์จำรูญ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง , ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อำจำรย์ประจำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำสภำพและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำนวิธีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยแบ่ง
กำรดำเนินกำรวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำมำจัดทำกรอบกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
2) กำรศึกษำสภำพและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยใช้
แบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ และ 3) กำรศึกษำองค์ประกอบและแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจงเพื่อให้ครอบคลุมบริบทของตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในโรงเรียนที่เป็นสถำนที่ตั้งศูนย์
วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวม 70 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพ
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จำนวน 9 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจงประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญที่เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ที่รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน จำนวน 3 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริม ำณ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ละส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร ในภำพรวมและรำยด้ำน
ทั้ง 7ด้ำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรอำนวยกำร ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกร ด้ำนกำรรำยงำน
ผล ด้ำนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรประสำนงำน ตำมลำดับ
2. ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ ควำมสำเร็จ ในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ประกอบด้ว ย
1) กำรวำงแผนที่มีควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติงำน 2) กำรจัดองค์กำรที่กะทัดรัดและสอดคล้องกับบุคลำกรของ
โรงเรียนที่มีอยู่ 3) กำรจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีใจรักงำนด้ำนวัฒนธรรมเข้ำทำงำนโดยกำรคัดเลือก
และชวนเชิญ 4) กำรอำนวยกำรที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีอิสระ 5) กำรประสำนงำนที่มีโครงสร้ำงระดับกำร
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ประสำนงำนแบบมีส่วนร่วม 6) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุ ง และประชำสัมพันธ์ที่เป็นระบบ
และ 7) กำรจัดงบประมำณที่สอดคล้องกับแผนและภำรกิจ มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบได้แก่ 1)
กำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 2) กำรส่งเสริม พัฒนำเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทั้งสอง
องค์ประกอบหลักมีแนวทำงในกำรดำเนินงำน 4 เรื่องดังนี้ 1) ด้ำนกำรวำงแผน ประกอบด้วย กำรกำหนดยุทธศำสตร์
กำรจัดส่วนรำชกำร กำรจัดหำบุคลำกร และกำรจัดงบประมำณ 2) ด้ำนกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย กำรอำนวยกำร
และกำรประสำนงำน 3) กำรตรวจสอบประเมินผล ประกอบด้วย กำรกำหนดตัวชี้วัด และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และ 4) กำรพัฒนำและปรับปรุง ประกอบด้วย กำรรำยงำนผล และกำรจัดทำระบบข้อมูล
คาสาคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ, งานศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา
Abstract
The main objective of this study was to develop an approach for managing school
cultural centre functions in Samutprakarn province. The study consisted of 3 stages. The first
stage was to analyze and synthesize the scope of the management of cultural centre function in
school from literatures review. The second stage was to study the situation and factors
concerning the success of school cultural centre functions management in Samutprakarn
province by using questionnaires and experts interview to obtain quantitative and qualitative
data. The third stage was to seek the components and process management on school cultural
centre functions by interviewing experts. A sample of 70 individuals consisting of school
administrators and teachers in 7 school cultural centres in Samutprakarn province, selected by
purposive sampling, was used for collecting quantitative data and 9 experts on educational
management, and cultural centre functions management were used for obtaining qualitative
data by purposive sampling as well.
Results of the study were as follows.
1.The situation on a management of school cultural centre functions in Samutprakarn
province as a whole and each 7 aspects was found to be high performed. Considering each
aspect it was found that the organizing aspect found to be the highest mean score, followed by
the aspect of planning, directing, staffing, reporting, budgeting, and coordinating, respectively.
2.Factors concerning the success of managing school cultural centre in Samutprakarn
province comprised 1) Unity performance planning, 2) Complementary organizing,
3)
Effective recruit and invitation staffing, 4) Appropriate directing, 5) Cooperative coordinating, 6)
Systematic reporting, and 7) Good governance allocation budgeting.
3. An approach for managing school cultural centre functions in Samutprakarn
province consisted of 2 main components: a research study on local cultural aspects, and the
enhancement and dissemination of local cultural. Each component had 4 managing information
aspects; 1) Planning consisted of strategy setting, organizing, staffing, and budgeting, 2)
Implementation consisted of directing and coordinating, 3) Evaluation consisted of criteria
setting and performance evaluation, 4) Improvement and development consisted of reporting,
and an information based system development.
Keywords : managing approach, school cultural centre functions
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บทนา
กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงกำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม เนื่องจำกปัจจุบันเป็นสังคมของกำรแข่งขันมีกำร
ส่งผ่ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรผสมผสำนวัฒนธรรมที่รุนแรงมำกจนส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
และกำรพั ฒ นำคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ท ำให้ผู้ เรียนมี พ ฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อกำรไม่ ใส่ ใจในกำรสื บ สำนอนุ รักษ์
วัฒนธรรมไทย ฉะนั้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเฝ้ำระวังจึงเป็นภำรกิจที่สำคัญของ
สถำนศึกษำ อีกทั้งเด็กและเยำวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลและผลกระทบจนทำให้ค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่ดีงำมเบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลงไป กำรจะช่วยตรวจสอบและเฝ้ำระวังเด็กและเยำวชนซึ่งเวลำส่วนใหญ่
อยู่ในสถำนศึกษำนั้น ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนต้องรู้ เข้ำใจ และช่วยกัน
ปลูกฝังควำมรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยำวชนเพื่อให้สำมำรถสัมผัสปัญหำอย่ำงมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่ำทันกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม ช่วยและแจ้งเตือนเพื่อนๆ ให้รู้เท่ำทันและห่ำงไกลจำกภัยต่ำงๆ รวมทั้งช่วยเฝ้ำระวังและให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพื่อจะได้ช่วยกันสร้ำงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับสังคม และที่สำคัญจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและยั่งยืน (ศูนย์เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม. 2557)
สถำนศึกษำเป็นองค์หลักในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สำมำรถ
ประพฤติตนเป็นคนดีและได้ดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขตำมวิถีของกำรเป็นไทย แต่ปัจจุบันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงเทคโนโลยีและกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไร้ขีดจำกัด ทำให้เกิดกำรแข่งขันและกำร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตำมมำ ส่งผลต่อพฤติกรรม ควำมประพฤติ และคุณลักษณะของผู้เรียน รัฐบำลจึงมีนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำกำรศึกษำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำม
ภำคภูมิใจทำงประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย มำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กันไป มี
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยของ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีในระดับประชำชน ระดับภูมิภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ตลอดจนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มทำงเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ (สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ. 2557)
หน่วยงำนที่ มีบทบำทหลั กในกำรจั ดให้มี กำรอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมไทยให้มีคุณค่ำส่ งผลต่ อกำรพัฒนำ
เยำวชนไทยให้ มี ควำมเจริ ญงอกงำมทั้ งควำมรู้ และควำมดี อย่ ำงมี เอกลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ ก็ คื อ “ศู นย์ วั ฒนธรรมใน
สถำนศึกษำ” เนื่องจำกศูนย์วัฒนธรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถำนศึกษำและเป็นเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติและของกระทรวงวัฒนธรรมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
และประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงจริงจัง ในกำรร่วมกันดำเนินงำนทะนุบำรุงรักษำ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตและรักษำควำมเป็นชำติด้วยกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณี โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบ้ำน โรงเรียนและศำสนำสถำน จำกกำรศึกษำกำรดำเนินงำนวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำมี
ปัญหำด้ำนกำรดำเนินงำนทำงวัฒนธรรมหลำยด้ำน คือ มีกำรวำงแผนและกำรดำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงแยกส่วนต่ำงคน
ต่ำงทำขำดกำรเชื่อมต่อระหว่ำงโรงเรียนกับองค์กรทำงวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม. 2551)
ศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำรมี จำนวน 7 แห่ง มีภำรกิจในกำรดำเนินงำนวัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อส่งเสริมกำรเรียนรู้ในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 2) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดควำมรักชำติ รักถิ่นฐำน หวงแหนมรดกทำงวัฒนธรรม เพื่อกำรอนุรักษ์ สืบสำน
และสร้ำ งสรรค์งำนวัฒนธรรมอย่ำงจริง จัง และต่อเนื่องและส่ง เสริม สนับ สนุน กำรเรียนรู้ทำงด้ำ นวัฒ นธรรมทั้ งใน
สถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 3) เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม
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ให้กับนักเรียน นักศึกษำและเยำวชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนและบุคลำกรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญ ญำสำมำรถด ำเนิ น งำนท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และ 4) จั ด ตั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำเพื่อสืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ (กระทรวงวัฒนธรรม. 2558)
จำกปัญหำดังกล่ำวคณะกรรมกำรศูนย์เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมในสถำนศึกษำได้เสนอแนะให้สถำนศึกษำร่วมมือ
กัน โดยผู้ บ ริหำรสถำนศึกษำ ครู อำจำรย์ ได้ ช่ ว ยเป็ น ที่ ป รึกษำเพื่ อด ำเนิ น กิจ กรรมเฝ้ ำ ระวั ง ตรวจสอบ สอดส่ อ ง
พฤติกรรม สถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น โดยสถำนศึกษำจะต้องบูรณำกำรกำรดำเนินงำนทำงวัฒนธรรมร่วมกัน
ระหว่ำงกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษำธิกำร (ศูนย์เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม. 2557) ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัย
จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำรในโอกำสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษำสภำพและปัจ จัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จ กำรบริหำรจัด กำรงำนศูนย์วั ฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
2. ศึกษำองค์ประกอบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของศูนย์วัฒนธรรม
ในสถำนศึกษำ(กระทรวงวัฒนธรรม. 2551: 45)
1. กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั
2. กำรส่งเสริม พัฒนำ และเผยแพร่
3. กำรประสำนและสนับสนุนกำรดำเนินงำน
4. กำรเป็นศูนย์เครือข่ำยวิชำกำร
5. กำรฝึกอบรมและสนับสนุนกำรฝึกอบรม

สภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ำยงำนด้ำนวัฒนธรรม
(กระทรวงวัฒนธรรม. 2551: 18-24 )
1. งำนวิจัยวัฒนธรรม
2. งำนอนุรักษ์วัฒนธรรม
3. งำนฟื้นฟูวัฒนธรรม
4. งำนพัฒนำวัฒนธรรม
5. งำนถ่ำยทอดวัฒนธรรม
6. งำนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
7. งำนเสริมสร้ำงเอตทัคคะทำงวัฒนธรรม
8. งำนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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วิธีการวิจัย
มีขั้นตอนการดาเนินดังต่อไปนี้
1. ศึกษำและวิเครำะห์เอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ เพื่อนำมำกำหนดกรอบวิธีกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
2. ศึกษำสภำพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ในกำรศึกษำ
สภำพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ผู้วิจัยดำเนินกำรโดย
2.1 ศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยใช้
แบบสอบถำม
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในโรงเรียน
ที่เป็นสถำนที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวม 70 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ใน
โรงเรียนที่เป็นสถำนที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหำร 1 คน และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรูแ้ ละกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำนวน 9 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
2.2 ศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร โดยใช้ ก ำรสั ม ภำษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ และ/หรื อ มี
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและ/หรือกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จำนวน 9 คน
โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 3 คน ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
2. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม จำนวน 3 คน เป็นวัฒนธรรมจังหวัด หรือมีประสบกำรณ์
หรือผลงำนทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
3. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จำนวน 3 คน เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลพระรำชทำนใน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
3. ศึกษำองค์ประกอบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
โดยใช้ กำรสั มภำษณ์ เชิง ลึ ก จำกผู้ท รงคุณ วุฒิ และผู้ เชี่ ย วชำญที่มี ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ/หรือมีป ระสบกำรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและ/หรือกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับผู้ให้สัมภำษณ์ในขั้นตอนที่ 2.2
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัด
สมุทรปรำกำร
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง ปริม ำณโดยใช้ แบบสอบถำม และข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภำพโดยใช้ แบบสั ม ภำษณ์ กึ่ ง
โครงสร้ำง โดยผู้วิจัยดำเนินกำรประสำนงำนกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงและดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถำม
และกำรสัมภำษณ์ด้วยตนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถำมสภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ วัตถุประสงค์และนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของตั วแปรงำนวิจัยและศึกษำแนวคิด
ทฤษฎีตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักกำรPOSDCoRB ของ (Gulick; & Urwick. 1937: 47-88) เป็นกรอบใน
กำรสร้ำงเครื่องมือตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำและนำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 คนพิจำรณำควำม
สอดคล้อง ควำมครอบคลุมของข้อคำถำมกับควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย นิยำมศัพท์ ควำมเหมำะสมทำงด้ำนภำษำ และ
ตรวจสอบคุ ณภำพเพื่อหำควำมเที่ยงตรงของเนื้ อหำ (Content Validity) โดยหำค่ำดัช นีควำมสอดคล้อง (Item
Objective Congruence Index = IOC) ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง(IOC) เท่ำกับ 0.90 ส่วนแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง
ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำและแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ
วัตถุประสงค์และนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของตั วแปรงำนวิจัยและศึกษำแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้
หลักกำรPOSDCoRB ของ (Gulick; & Urwick. 1937: 47-88) เป็นกรอบในกำรสร้ำงเครื่องมือตำมคำแนะนำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมำณที่ได้จำกกำรรวบรวมโดยใช้แบบสอบถำม ผู้วิจัยนำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
คำตอบที่มีกำรตอบครบทุกข้อ แล้วนำมำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ ำเฉลี่ย (Mean) และ ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation)
ในส่ ว นของข้อมูล เชิ ง คุณ ภำพ ผู้วิ จั ย น ำข้อมู ล ที่ไ ด้ จ ำกกำรจดบัน ทึ กและกำรบั นทึ กเทปกำรสั มภำษณ์ ม ำ
ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อมูล และทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. สภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร ในภำพรวมและรำยด้ำน
ทั้ง 7 ด้ำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรอำนวยกำร ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกร ด้ำนกำรรำยงำน
ผล ด้ำนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรประสำนงำน ตำมลำดับ
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จ ในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ประกอบด้ว ย
1) กำรวำงแผนที่มีควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติงำน 2) กำรจัดองค์กำรที่ กะทัดรัดและสอดคล้องกับบุคลำกรของ
โรงเรียนที่มีอยู่ 3) กำรจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีใจรักงำนด้ำนวัฒนธรรมเข้ำทำงำนโดยกำรคัดเลือก
และชวนเชิญ 4) กำรอำนวยกำรที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีอิสระ 5) กำรประสำนงำนที่มีโครงสร้ำงระดับกำร
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ประสำนงำนแบบมีส่วนร่วม 6) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุง และประชำสัมพันธ์ที่เป็นระบบ
และ 7) กำรจัดงบประมำณที่สอดคล้องกับแผนและภำรกิจ มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบได้แก่
1) กำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 2) กำรส่งเสริม พัฒนำเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทั้งสอง
องค์ประกอบหลักมีแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรวำงแผน ประกอบด้วย กำรกำหนด
ยุทธศำสตร์ กำรจัดส่วนรำชกำร กำรจัดหำบุคลำกร และกำรจัดงบประมำณ 2) ด้ำนกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย กำร
อำนวยกำร และกำรประสำนงำน 3) ด้ำนกำรตรวจสอบประเมินผล ประกอบด้วย กำรกำหนดตัวชี้วัด และกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และ 4) ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุง ประกอบด้วย กำรรำยงำนผล และกำรจัดทำระบบข้อมูล

อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
พบว่ำมีประเด็นที่นำไปสู่กำรอภิปรำยได้ดังนี้
1. สภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร ในภำพรวมและรำยด้ำน
ทั้ง 7 ด้ำน จำกกำรสำรวจข้อมูลเชิงปริมำณ พบว่ำ มีกำรปฏิบัติหรือดำเนินงำนตำมหลักกำรอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดเป็นนโยบำยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวง ให้
ผู้ บ ริหำรสถำนศึกษำด ำเนิ น กำรวำงแผน กำหนดวั ต ถุป ระสงค์ และแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นวั ฒ นธรรมใน
สถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติงำนตำมแนวนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงวัฒนธรรมที่กำหนดไว้ จึงทำให้
สถำนศึ ก ษำที่ เ ป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเกิ ด กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นวั ฒ นธรรมในสถำนศึก ษำที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตำม
แนวนโยบำยที่กำหนดอยู่ในระดับมำก
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิ จำรณำถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมใน
สถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบว่ำ ประกอบด้วย 1) กำรวำงแผนที่มีควำมเป็นเอกภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 2) กำรจัดองค์กำรที่กะทัดรัดและสอดคล้องกับบุคลำกรของโรงเรียนที่มีอยู่ 3) กำรจัดหำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีใจรักงำนด้ำนวัฒนธรรมเข้ำทำงำนโดยกำรคัดเลือกและ ชวนเชิญ 4) กำรอำนวยกำรที่เอื้อ
ต่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีอิสระ 5) กำรประสำนงำนที่มีโครงสร้ำงระดับกำรประสำนงำนแบบมีส่วนร่วม 6) กำร
รำยงำนผลกำรดำเนิน งำนเพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุง และประชำสัม พันธ์ที่เป็น ระบบ และ 7) กำรจัดงบประมำณที่
สอดคล้องกับแผนและภำรกิจ มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ปัจจัยดังกล่ำวสะท้อนถึงประเด็นปัญหำที่เกิด
จำกกำรบริหำรงำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของกูลิค และเออร์วิค (Gulick; & Urwick.
1937: 47-88) ได้เสนอหลักที่เกี่ยวกับกำรบริหำรที่เรียกสั้นๆ ว่ำ “POSDCoRB” ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหำรจะต้องทำมีหน้ำที่
สำคัญอยู่ 7 ประกำร คือ 1) กำรวำงแผน (Planning) ซึ่งจะต้องคำนึงถึงนโยบำย 2) กำรจัดองค์กำร (Organizing)
ที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 3) กำรจัดคนเข้ำทำงำน (Staffing) ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน 4) กำรสั่งกำร (Directing)
ที่ต้องใช้ภำวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และกำรจูงใจ 5) กำรประสำนงำน (Coordinating) ที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ 6) กำร
รำยงำน (Reporting) ที่อยู่บนฐำนของควำมเป็นจริง และ 7) กำรงบประมำณ (Budgeting) ที่มีระบบและกำรบริหำร
ตำมวงจร
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2. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีองค์ประกอบที่สำคัญ
2 องค์ประกอบได้แก่ 1) กำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) กำรส่งเสริมพัฒนำและเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งสององค์ประกอบหลักมีแนวทำงในกำรดำเนิน งำนแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) กำรวำงแผน 2) กำร
ดำเนินงำน 3) กำรตรวจสอบประเมินผล และ 4) กำรพัฒนำและปรับปรุง ซึ่งสำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้
จำกกำรวิ เ ครำะห์ แ ละสั ง เครำะห์ ห ลั ก กำรและควำมส ำคั ญ ของศู น ย์ วั ฒ นธรรมในสถำนศึ ก ษำ พบว่ ำ
มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้ำนกำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
องค์ประกอบด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำ และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำที่ต้องกำรให้เกิด 1) กำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่ำง
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 2) กำรรณรงค์ส่งเสริมควำมร่วมมือให้เกิดควำมรักชำติ รักถิ่นฐำนหวงแหนมรดกทำงวัฒนธรรม
เพื่อกำรอนุรักษ์ สืบสำน และสร้ำงสรรค์งำนวัฒนธรรมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 3) กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำน
วัฒนธรรมทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชน และ 4) กำรส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและบุคลำกรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำสำมำรถดำเนินงำนทำหน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งจัดตั้งแหล่ง
กำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำเพื่อสืบสำนมรดกวัฒนธรรมของชำติ (กระทรวงวัฒนธรรม. 2551)
ในกำรบริหำรจั ดกำรงำนศู นย์วั ฒนธรรมในสถำนศึกษำให้บรรลุ เป้ำ หมำยและวัตถุป ระสงค์จำเป็นต้ องใช้
หลักกำรบริหำรจัดกำรมำเป็นตัวขับเคลื่อนองค์ประกอบหลักดังกล่ำว จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) กำรวำงแผน 2) กำรดำเนินงำน 3) กำรตรวจสอบประเมินผล และ 4) กำรพัฒนำและ
ปรับปรุง ซึ่งสำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้
1. ด้ำนกำรวำงแผน ประกอบด้วยกำรกำหนดยุทธศำสตร์ กำรจัดส่วนรำชกำรหรือองค์กำร กำรจัดหำบุคลำกร
และกำรจัดหำงบประมำณ ซึ่งกำรวำงแผนนั้นถือว่ำเป็นขั้นตอนในกำรดำเนินงำนที่สำคัญที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนิน งำนไปสู่ ภำรกิจที่กำหนดไว้อย่ำงมีป ระสิทธิ ภำพที่ มีควำมเสี่ยงน้ อยที่สุด โดยผู้ บริหำรจะต้องบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Dessler (2004: 80)
ที่กล่ำวว่ำกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่จ ะทำให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้ำ ตัดสินใจได้
ว่ำจะต้องทำอะไร ทำเมื่อไหร่ และกำหนดว่ำใครจะเป็นผู้ทำหน้ำที่ใด เพื่อให้เกิดกำรทำงำนที่มีควำมชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
กำรวำงแผนที่ดีจะต้องมุ่งลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นในองค์กำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
2. กำรดำเนินงำน ประกอบด้วย กำรอำนวยกำรและกำรประสำนงำน ซึ่งเป็นขั้นตอนของกำรนำแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) นอกจำกนี้แล้วผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้ทำหน้ำที่อำนวยกำร ประสำนงำนและกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนมีกำรขับเคลื่อนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้อย่ำง
รำบรื่น ประหยัดทั้งเวลำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ McGregor
ที่กล่ำวว่ำ ทฤษฎี X มีควำมเชื่อว่ำมนุษย์ไม่ชอบทำงำน รักควำมสบำย และชอบหลีกเลี่ยงควำมรับผิดชอบถ้ำหลีกเลี่ยง
ได้ ขำดแรงจูงใจในกำรจะทำสิ่งต่ำงๆ รวมถึงกำรพัฒนำตนเอง ผู้นำจึงต้องควบคุม บังคับและกำหนดแนวทำงในกำร
ทำงำนตลอดเวลำ โดยสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยกำรลงโทษ ในส่วนของทฤษฎี Y มีควำมเชื่อว่ำคนทั่วไปมีควำม
ขยันและอยำกทำงำนอยู่แล้ว อยำกทำงำนให้สำเร็จ อีกทั้งมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน ดังนั้นผู้นำตำมทฤษฎี
Y จึงไม่มีควำมจำเป็นต้องบังคับให้คนเหล่ำนั้นทำงำน ไม่ต้องมีกำรควบคุมอย่ำจริงจัง ผู้นำเพียงแค่ประสำนงำน อำนวย
ควำมสะดวกและสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำนเหล่ำนั้น และ รอบบิ้นส์และคูลเตอร์ (Robbins; & Coulter. 2003: 167-
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174) กล่ำวว่ำ ควำมขัดแย้งอำจเกิดขึ้นเมื่อแต่ละคนมำพบกันหรือมำรวมกลุ่มกันซึ่งเพรำะอำจจะถูกมอบหมำยงำนหรือ
มำรวมกันด้วยจุดมุ่งหมำยหรือผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงอื่นและของผู้นำ ดังนั้นเมื่อบุคคลหลำยๆ คนมำรวมกลุ่มกันใน
กำรปฏิบัติงำนใดๆก็ตำมควำมขัดแย้งมั กเกิดขึ้นได้เสมอ ควำมขัดแย้งเป็นเรื่องของควำมรู้สึกหรือเกิดควำมรับรู้ว่ำเกิด
ควำมไม่เท่ำเทียมกันหรือควำมไม่สอดคล้องกันของควำมคิด ควำมขัดแย้งอำจจะเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและเป้ ำหมำย
งำน หรืออำจจะเกิดควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือควำมขัดแย้งเกิดจำกควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล ผู้บริหำรมีหน้ำที่บริหำร
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กำร เพื่อให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร
3. กำรตรวจสอบประเมินผล ประกอบด้วย กำรกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็น
กำรกำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนหรือกำรดำเนินงำนตำมที่ศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำได้จัดทำขึ้นว่ำได้ปฏิบัติตรง
ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์หรือไม่ กำรกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติที่ชัดเจนนั้นจะทำให้
ทรำบถึงประสิทธิภำพของผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์
สินธุระเวชญ์ (2542: 46) ได้กล่ำวไว้ว่ำ วงจร PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง คือแนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำ (Problem
Solving) และกำรพัฒนำกระบวนกำร (Process Improvement) อย่ำงต่อเนื่อง และถือว่ำเป็นแนวคิดพื้นฐำนของ
วิธีกำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระบวนกำรแก้ไขปัญหำประกอบด้วย Check คือกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนเพื่อให้เข้ำใจในปัญหำที่เกิดขึ้นและดำเนินกำรแก้ไขจนได้กระบวนกำรหรือวิธีปฏิบัติที่สำมำรถกำหนดเป็นมำตรฐำน
และ Dessler (2004: 366) ได้กล่ำวว่ำ กำรควบคุมเป็นกำรกระทำเพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำแผนงำนที่วำงไว้แล้วมีกำร
ดำเนินงำนอย่ำงถูกต้องใช้ได้ผลทำงกำรปฏิบัติและถ้ำจำเป็นก็ต้องมีกำรปรับปรุงทบทวนแผนงำนนั้นเพื่อให้ได้เกิดผล
ลัพธ์ที่ต้องกำร
4. กำรพัฒนำและปรับปรุง ประกอบด้วย กำรรำยงำนผล และกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรที่นำข้อมูลจำกกำรประเมินผลมำทำกำรวิเครำะห์ หำควำมผิดพลำดหรือควำมบกพร่องในงำนที่
ได้ดำเนินกำรไปแล้วยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ หรืออำจจะได้ผลเป็นไปตำมที่กำหนดไว้
แต่ผู้บริหำรมีควำมต้องกำรที่จะเพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำนให้สูงขึ้น มำจัดทำเป็นข้อมูลสำรสนเทศรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน และใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำงำนในวงรอบต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของวงจรคุณภำพ
(PDCA) ซึ่งสอดคล้องกับ โทซำวะ (2544) ได้กล่ำวว่ำ กำรปรับใช้ (Act) คือผลจำกกำรตรวจสอบก็ไม่ควรจะวำงใจ
ในทันที หำกผลที่ได้เป็นไปตำมแผนเพรำะอำจจะบังเอิญเพียงครั้งเดียว พอทำครั้งต่อๆ ไปอำจจะไม่ได้ก็ได้ หำกไม่มี
กระบวนกำรที่ลองทำไปมำกำหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของกำรทำงำนปัจจุบัน หำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำสิ่งที่ลองทำไป
ท ำให้ ผ ลลั พ ธ์ ไ ม่ เป็ น ไปตำมแผนที่ ก ำหนดไว้ ก็ต้ องปรับ เปลี่ ย นกระบวนกำรที่ คิ ด ไว้ แ ล้ ว ลองท ำใหม่ นอกจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรลองทำแล้ว กำรพิจำรณำว่ำทำไมกระบวนกำรเดิมจึงไม่ได้ผลตำมแผน และหำสำเหตุที่
แท้จริงเพื่อหำกระบวนกำรแก้ไขจนถึงรำกก็ เป็นสิ่งที่สำคัญมำก เพรำะจะนำไปสู่กำรวำงแผนใหม่เพื่อหำเป้ำหมำยและ
กระบวนกำรอันถูกต้องแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรจัดประชุม ชี้แจง ให้ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรดำเนินงำน กำร
ตรวจสอบประเมิ น ผลและกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อในกำรด ำเนิ น งำนอย่ ำ งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภำพ
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2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ควรสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์ประกอบด้ำนกำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกำรส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักเรียนและชุมชนมีควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำควำมสำคัญของ
กำรศึกษำ อนุรักษ์ สืบสำน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงำมของตนเองโดยใช้กระบวนกำรตำม
องค์ประกอบในแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมในสถำนศึกษำที่เหมำะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษำยุทธศำสตร์หรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำนศูนย์วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลำกหลำย
2. ควรศึกษำรูปแบบกำรนำมิติทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน
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แนวทางการบริ หารจั ด การการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
Management Guidelines on Using Information Technology in Schools under the
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 6

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิลัยพร พิทักษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อนาไปสู่การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมใน
โอกาสต่อไป ดาเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาจัดทากรอบการบริหารจัดการการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 2) ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จานวน 300 คน จาก 30 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม และ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา และการบริหาร
จัดการการใช้สารสนเทศ จานวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารจั ดการการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศของครูในสถานศึกษา สั งกัด สานั กง านเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ 1) ปัญหาด้านงบประมาณ และ 2) ปัญหาด้าน
บุคลากร
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2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา พบว่า
แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ 1) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การจัดเก็บและดูแลรักษาเทคโนโลยีแต่ละชนิดให้เหมาะสม 3) การเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน 4) การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน ได้แก่ 1) การจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 2) การพัฒนาบุคลากรและครูในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การสร้างสื่อ และการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และ 3) การติดตามและนิเทศภายในเพื่อสร้างความพร้อม
ความสามารถ และความตระหนักของครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
คาสาคัญ : แนวทาง, การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
This research aimed to develop management guidelines on using information
technology in schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area office
6 in order to do further study on developing the suitable management model. The study
consisted of 3 stages to obtain quantitative data and qualitative data; 1) Literature review was
used for synthesize the scope of using information technology in school, 2) the situation of
management on using information technology in schools under a jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area office 6 was collected from the perspectives of 300 school
administrators and teachers in 30 schools, and 3) the information for management guidelines
was obtained by interviewing 9 experts on educational management and information
technology management. Mean and Standard Deviation were used for analyzing quantitative
data and content analysis was used for qualitative data.
The results revealed as follows:
1. The situation of the management on using information technology in schools under
the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area office 6, from quantitative data, was
found to perform at a “high” level on both components; Information technology for schools
administration, and Information technology for teaching and learning process. Qualitative data
revealed problems of the management on using information technology in schools comprised 2
aspects; budget, and personnel.
2. Management guidelines on using information technology in schools under a
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area office 6 found that,
Management guidelines on using Information technology for schools administration
comprised 1) Budgets allocation for information technology equipment, 2) Technology
maintenance, 3) Information technology selection, and 4) Personnel training on using
information technology for education management and service.

118
Management guidelines on using Information technology for teaching and learning
comprised 1) Information technology equipment allocation for teaching and learning activities,
2) Teachers and personnel training on using information technology for instruction and
technology media development, and 3) Monitoring and Internal supervision for developing
readiness, ability, and awareness of teachers and personnel on using information technology.
Keywords : Guidelines, the information technology management

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่รองรับการ
เปลี่ ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัต น์ที่ ปรับเปลี่ ยนเร็วและสลับ ซับ ซ้อนมากยิ่ง ขึ้น โดยเสริมสร้า งความแข็ง แกร่ง ของ
โครงสร้างในระบบต่างๆภายในประเทศให้มีศั กยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวั ตน์ สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ได้ ให้ความสาคัญกับการพั ฒ นาคนให้มี คุณธรรมนาความรู้ เกิด ภูมิ คุ้มกัน โดยพั ฒ นาจิ ตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนา
สมรรถนะทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โ ลกของการทางานและการแข่งขันอย่างมี
คุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ และส่งเสริมให้คนไทย
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 12-14)
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง
โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา อีกทั้งยังมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี (พิรดา มาลาม. 2560: 118-119)
จากผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของครู ได้แก่ 1) การกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา มีสถานศึกษาหลายแห่งและหลายพื้นที่โทรศัพท์
ยังเข้าไม่ถึง คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2) การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อยมาก 3) การวางแผนที่ไม่ดีพอ 4) การนาเทคโนโลยี
ที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน 5) การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง 6) สถานศึกษายังขาด
รูปแบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561)
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามาจากสาเหตุหลายประการ และยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและข้อจากัดต่างๆ สถานศึกษาจาเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 6 ที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2. เพื่อ ศึกษาและวิ เคราะห์ แนวทางการบริหารจัด การการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์
เขจรนันท์. 2551: 13; ครรชิต มาลัยวงศ์.
2540: 18; Heinich; et al. 1999: 410)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
2554: 21) และ(จงภพ ชูประทีป. 2556:
ออนไลน์)
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน

สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อนามากาหนดกรอบวิธีการบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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2. ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการบริหารจัดการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดทากรอบวิธีการ
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาที่เหมาะสม
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จานวน 54 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน ขนาดกลาง 10 โรงเรียน ขนาดเล็ก 23 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จานวน 300 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยมีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เป็นโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างละ 10 โรงเรียน รวม30 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1
คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 9 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และ/หรือ มี ป ระสบการณ์ ที่ เกี่ย วข้องกับ การบริหารจั ดการการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของครูใน
สถานศึกษาจานวน 9 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง
โดยผู้วิจัยดาเนินการประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดาเนินการโดย
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม
1.2 กาหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นปัจจัยส่วน
บุคคล และตอนที่ 2 เป็นคาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน
1.3 จั ด ท าแบบสอบถามฉบั บ ร่า ง และน าแบบสอบถามฉบั บ ร่า งเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
1.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคาถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย นิยามศัพท์
ความเหมาะสมทางด้านภาษา และตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า
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ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index = IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.92
ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการโดย ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และจัดทาแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
6 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ
ที่มี การตอบครบทุ กข้อ แล้ ว น ามาวิ เคราะห์โ ดยใช้ค่า สถิติ พื้ นฐาน ได้ แก่ ค่า เฉลี่ย (Mean) และ ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จาแนก
และจัดระบบข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหา
บทสรุปร่วมกัน และนาเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 สรุปผลได้ดังนี้
1.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมู ลเชิ งปริม าณ พบว่ า สภาพการบริหารจั ด การการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
( X = 3.98) โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ( X = 3.97) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ( X = 3.98) อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
1.2 ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปั ญหาการบริหารจัดการการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูในสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ 1) ปั ญ หาด้ า น
งบประมาณ และ 2) ปัญหาด้านบุคลากร
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2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ 1) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การจัดเก็บและดูแลรักษาเทคโนโลยีแต่ละชนิดให้เหมาะสม 3) การ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน และ 4) การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และผู้บริหารด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา
2.2 แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ 1) การจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การพัฒนาบุคลากรและครูในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อ และการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และ 3) การติดตามและนิเทศภายใน
เพื่ อสร้า งความพร้อม ความสามารถ และความตระหนั กของครูและบุ คลากรในสถานศึกษาในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยสามารถนามาอภิปรายสรุปในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวม พบว่า มีการปฏิบัติตามหลักการ
บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
6 ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกโรงเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่ง
ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณของทางราชการ และงบบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ จึงทาให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาในระดับมาก อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน โดยมีองค์ประกอบ
5 ด้าน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคลากรเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในความสาเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งาน
ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น ระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและ
องค์กรที่มีความซับซ้อนยิ่งจะต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทางานได้ถูกต้องเป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร. 2554: 23-27) และจากการศึกษา พบว่าการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีปัญหาด้านงบประมาณ และ ปัญหาด้านบุคลากรในการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประเด็นสาคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ จับอันชอบ (2550: 72) ซึ่งได้ศึกษา
สภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ICT บุคลากรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ควรได้รับความรูเ้ พิ่มเติมในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่อมแซมและบารุงอุปกรณ์
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ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่ใน
ระดั บมาก ทั้ งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาส่ว นใหญ่ได้ รับการสนับ สนุน และส่งเสริมตาม

ระเบียบของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ
ในการวางแผนงานวิชาการ การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้ง ด้าน
งานกิจการนักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การเรียนการสอน จากการสารวจ จึงทาให้พบว่ามีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเพื่อการเรียนการสอนในระดับมาก แต่จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่ามีปัญหา
ในด้านงบประมาณในการจัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งปัญหาด้านบุคล ากรครู
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เนื่องจาก การ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและครู เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ มี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนไป เกิดเป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งจาเป็นต้องมีความพร้อมทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถ และความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา วงศ์
ใหญ่ (2552: 52-70) ที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในโครงการหนึ่งอาเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ผลการวิจัยภาพรวมพบว่าปัญหาที่สาคัญคือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับงานด้านหลักสูตรและการสอน บุคลากรยังขาดประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อภิปรายผลดังนี้
แนวทางการบริหารจัด การด้ านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัด การสถานศึกษา พบว่ า มี
ประเด็นสาคัญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บและดูแล
รักษา การเลื อกใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และ การฝึกอบรมและพั ฒนาบุคลากร ทั้ง นี้เนื่ องจากการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาจะช่วยสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ผู้บริหารจาเป็นจะต้องใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วเพื่อช่วยในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Associated Materials) มีส่วนช่วยทาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สะดวกต่อการใช้งานหรือง่ายต่อการสร้างงาน และทาให้เกิดความมั่นใจเมื่อ
นาไปใช้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้นิยมใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานมีอยู่หลาย
อย่าง เช่น อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices) โมเด็ม หรือหน่วยความจา
สารอง (Storage) เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่ อรองรับความต้องการในการใช้งานที่ มีสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน (Miles. 1973: 635) ดั งนั้น การจัด สรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ การจัดสถานที่จัดเก็บและดูแลรักษาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละชนิด การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สาคัญ
คือการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นประเด็นสาคัญที่
จะต้องนาหลักการบริหารจัดการคุณภาพมาพิจารณาประกอบแนวทางการบริหารจัดการในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน พบว่า มีประเด็นสาคัญใน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน การ
พัฒนาบุคลากรและครูในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การติดตามและนิเทศภายใน ทั้งนี้เนื่องจากในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และก้าวทันต่ อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จาเป็นต้องอาศัยสื่อและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ตให้
เพียงพอและเอื้อต่อการใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดการอบรม ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาครู
และบุคลากรเพื่อให้มคี วามพร้อมและความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการสร้างสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญ เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครูในการใช้ ICT ในห้องเรียนคือ
การเข้า ถึง ทรัพ ยากรที่ มี คุณ ภาพของซอฟต์ แวร์และฮาร์ด แวร์ และความสะดวกในการใช้ ง านเป็ น สิ่ ง จู ง ใจในการ
เปลี่ยนแปลงและการให้ความร่วมมือภายในโรงเรียน (Zhazia. 2000: 319) นอกจากนี้การติดตามและนิเทศภายในซึ่ง
เป็นกลไกที่สาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา สนับสนุน
แนะน าซึ่ง กันและกันในการพั ฒนาและปรับ ปรุงการท างานให้มีประสิทธิ ภาพ กระบวนการนิเทศภายใน อย่า งเป็ น
กัลยาณมิตรจะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เกิดการยอมรับและสร้างขวัญกาลังใจซึ่ง
กันและกัน จึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550: 65) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆณฑลราชบุรี เขตเหนือ พบว่า พฤติกรรม
ของผู้บริหารในการเสริมแรงหรือสร้างกาลังใจในการทางาน รวมถึงการเสริมสร้างให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อนวั ตกรรมทาง
การศึกษา มองเห็นถึง ความสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นให้ครูได้ทดลองหรือเริ่มใช้
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Software) รวมทั้งห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ความรู้ และโอกาสแก่ครูและบุคลากร
ในการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (Peopleware) ควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตสานึกและความตระหนักในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้ ผู้สอนและผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

125

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึ กษาระดั บต่ างๆ เพื่ อให้ได้ ตัว แปรหลักหรือตัว แปรที่ สาคัญจ าเป็ นที่ น าไปสู่การแก้ปั ญ หาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในระดับต่างๆ ต่อไป
2. ควรศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสาหรับโรงเรียนที่มี
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
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ความพึงพอใจของที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
STUDENT’S SATISFACTION TO LIBRARY SERVICE OF WATNAMDAENG
SCHOOL CHACHOENGSAO

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิไลลักษณ์ อยู่ดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส
ภาควิชาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดง 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนาม
แดง จาแนกตามเพศ และระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 148 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยวิเคราะห์ค่า t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนวัดหนามแดง เมื่อศึกษาในภาพรวม
ครบทุกด้าน พบว่า ความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการใช้ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง ทั้ง 4 ด้า น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรี ย นวั ด หนามแดง เรี ย งค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ า นบุ ค ลากร รองลงมา ด้ า นการให้ บ ริก าร
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด และด้านอาคารสถานที่
2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดงตามความคิดเห็นของเพศชายและเพศ
หญิง โดยรวมและรายด้ านไม่มี ความแตกต่ างกันอย่างไม่มี นัย สาคัญทางสถิติ โดยความพึ งพอใจของเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย
3. ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จาแนกตามระดับชั้นที่ศึกษาของนักเรียน
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านอาคารสถานที่ และ
ด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด และด้าน
การให้บริการที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ การบริการ ห้องสมุด
Abstract
The purpose of this research was to 1) study the students' satisfaction toward using
the library services of Watnamdaeng School 2) comparing the satisfaction of the students
with the use of the library services of Wat Namdahan School by sex and grade level 3 - 6 in
the academic year 2017. The total of 148 students. The data-collecting instruments were the
set of five-leveled questionnaires developed by the researcher and the data-analyzing were
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Scheffe’s Method.

127
1. The research findings were as follows. The students' satisfaction toward the
library services of the of Watnamdaeng School in all aspects was at a high level. When
considering each aspect, it was found that the satisfaction of the students toward using the
library services. The average is from the highest to the lowest.
2. Comparison Satisfaction of students toward using library services of of
Watnamdaeng School. Male and female opinions Overall, there were no significant
differences. The satisfaction of females is higher than males.
3. According to the opinions of Prathomsuksa 3-6 students by grade level of
students overall. There were no statistically significant differences at .05 level. There was a
statistically significant difference at the .05 level except for library information resources.
Keyword: Satisfaction Service Library

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีเรียนมีความสาคัญด้านการเรียนรู้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในปัจจุบัน
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนาจึงมี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการหรือความถนัดต่างกัน ดังนั้น การเรียนใน ชั้นเรียน โดยครูเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ แต่เพียงฝ่ายเดียว ย่อมไม่เพียงพอที่จะรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ ซึ่งกาลังเจริญรุดหน้าไปใน
ปั จ จุ บั น ได้ ผู้ เรีย นจ าเป็ น ต้ องศึ กษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตั ว เองอย่ า งกว้ า งขวางจากแหล่ ง การเรีย น รู้ ตั ว บุ คคล ศูน ย์
สารสนเทศรวมทั้งห้องสมุด ห้องสมุดจึงมีบทบาทสาคัญที่จะสนองตอบแนวทางการจัดการศึกษาด้านเหล่านี้ โดย
ห้องสุดจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญที่ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าใน เนื้อหาวิชาต่างๆ ตรงตามความมุ่งหมายของแต่
ละสถาบันการศึกษานั้นๆ ดังนี้ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตราที่ 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพวิชาการและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคลากร ทางวิชาชีพ ระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ยังไม่ชี้ชัดเจนว่าบรรณารักษ์จะอยู่ตรงไหน ต้องมีกฎหมายอื่นมารองรับ โดยอาจจัดให้
บรรณารักษ์อยู่ในนิยามของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพบรมราชกุมารี ที่มีอยู่เดิม หรือสมาคมวิชาชีพที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมาตราที่ 53 การบริการห้องสมุด (หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์, 2547: 6-7 อ้างถึงใน วิทยาลัยทองสุข
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก, 2555: 1)
ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง เป็นห้องสมุดที่เปิดให้บริการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแหล่ง
รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศอันเป็นหัวใจของการศึกษาและพัฒนาการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าการวิจัย
เป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความรู้ทักษะ ในการสืบค้นสารสนเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษารักการอ่าน รักการค้นคว้า ตลอดจนรู้ จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่าน
หนังสือการค้นคว้าเพิ่มเติม (แม้นมาส ชวลิต, 2541: 69)

ความพึงพอใจ เป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงาน
ที่เกี่ยวกับการให้บริการ ผู้บริหารควรจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องความพึงพอใจแก่พนักงาน ในองค์กร เพื่อที่จะ
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เพราะความเจริญก้าว- หน้าของงานบริการมีปัจจัยสาคัญ ประการแรก
ที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริการที่ชาญฉลาด จึงควรอย่ างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (สาโรจ ไสยสมบัติ, 2543:7)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียนได้มีความสนใจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการ
ใช้ บ ริการห้องสมุ ด โรงเรีย นวั ด หนามแดง จั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา เพื่ อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไ ข การ
ปฏิบัติงานของห้องสมุดโรงเรียนรวมทั้งนาผลการศึกษามาใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผน ในการปรับปรุง
พัฒนางานบริการของห้องสมุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพ
ป่าซาง จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษาเดิมที่จบและประเภทวิชา

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้อาศัยแนวคิดเรื่องการพัฒนาจาก (สุรศักดิ์ ศรีละมนตรี , 2547 : 4) และผลการวิจัย
ของ นพดล อินทร์จันทร์ (2554 : 26) เกี่ยวกับการจัดบริการห้องสมุดมี 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพทั่วไป
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การใช้
บริการ
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงนามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เกี่ ยวกับความพึงพอ ใจ ของนักเรียน
ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนวัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาเปรียบเทียบจาแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ระดับชั้น
1.2.1 ประถมศึกษาปีที่ 3
1.2.2 ประถมศึกษาปีที่ 4
1.2.3 ประถมศึกษาปีที่ 5
1.2.4 ประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนวัดหนามแดง ใน
4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนวัด
หนามแดง เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3–6 ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนวัดหนามแดง ปีการศึกษา 2560 จานวน 148 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าสาหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสาหรับ
สอบถามเกี่ยวกับความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง ซึ่งได้แบ่ง
สอบถามนักเรียน โดยจัดอันดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ และระดับชั้น เป็นแบบ
สารวจรายการ (Checklist) จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดง ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ
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1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 29 ข้อ โดยเรียงจากมากที่สุดมาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองในรูปแบบของแบบสอบถามที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใช้บริการห้องสมุดทั้ง 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านอาคารสถานที่
1.2 ด้านบุคลากร
1.3 ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
1.4 ด้านการให้บริการ
2. สร้า งแบบสอบถามให้ครอบคลุ ม เนื้ อหาเกี่ย วกั บ ด้ า นอาคารสถานที่ ด้ า นบุ คลากรด้ า นทรัพ ยากร
สารนิเทศห้องสมุด ด้านการให้บริการ
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง เพื่อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
4. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity)
ค่า IOC เท่ากับ .67-1.00
5. นาเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวมข้อมูล ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนามแดงเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้คืนมาและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อนามา
วิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ ระดับ ชั้นของผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนาม
แดง จาแนกเป็น 4 ด้าน จานวน 29 ข้อ คือ ด้านอาคารสถานที่ จานวน 9 ข้อ ด้านบุคลากร จานวน 6 ข้อ ด้าน
ทรัพยากรสารนิเทศ จานวน 10 ข้อ ด้านการให้บริการ จานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ (พงศ์เทพ จิระโร,2557 : 14-15) คือ
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร (S.D.)เสนอในรูปแบบตาราง (บุญชม
ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535: 23-24) นาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
จาแนกตามระดับการศึกษา สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t – test )
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
จาแนกตามเพศสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด ของโรงเรียนวัด
หนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลปรากฏดังตาราง
1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดง
(N=148)
การใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
SD
ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านอาคารสถานที่
3.08 .478
ปานกลาง
2. ด้านบุคลากร
4.52 .515
มาก
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4.41 .603
มาก
4. ด้านการให้บริการ
4.44 .624
มาก
ภาพรวม
4.11 .310
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ห้องสมุดโรงเรียน วัดหนามแดง เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมาก พบว่าความพึงพอใจ ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.08 ตามลาดับ
2. แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการ ห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดงในด้านอาคารสถานที่
(N=148)
ระดับความ
ด้านอาคารสถานที่
SD
X
พึงพอใจ
1. สถานที่มีความกว้างขวางเพียงพอต่อการให้บริการ
2.87
.807
ปานกลาง
2. การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิห้องเหมาะสม
2.89
.561
ปานกลาง
3. บรรยากาศภายในมีความสงบ มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้า
3.27
.973
ปานกลาง
4. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.20
.764
ปานกลาง
5. มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3.25
.545
ปานกลาง
6. ความสะดวกในการเข้า – ออก
2.93
.567
ปานกลาง
7. โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
3.10
.850
ปานกลาง
8. มีป้ายบอกทิศทางแหล่งสารสนเทศชัดเจน
3.03
.713
ปานกลาง
9. บริเวณนั่งอ่านหนังสือมีแสงสว่างเพียงพอ
3.18
.660
ปานกลาง
ภาพรวม
3.08
.478
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ในด้านอาคารสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บรรยากาศภายในมีความสงบ มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้า มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.27 รองลงมา มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 สถานที่มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.20 บริเวณนั่งอ่านหนังสือมีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.18
โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.10 มีป้ายบอกทิศทางแหล่งสารสนเทศชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 ความสะดวกในการเข้า – ออก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.93 การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิห้อง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.89 และสถานที่มีความกว้างขวางเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากับ 2.87 ตามลาดับ
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3. แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดงในด้านบุคลากร
(N=148)
ระดับความ
ด้านบุคลากร
SD
X
พึงพอใจ
1. บุคลากรให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4.81
392
มากที่สุด
2. ความเป็นมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
4.50
.907
มากที่สุด
3. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4.75
.434
มากที่สุด
4. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
4.35
.569
มาก
5. ให้บริการอย่างเสมอภาค
4.41
.756
มาก
6. ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
4.32
.756
มาก
ภาพรวม
4.52
.515
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ในด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 แล ะให้บริการอย่าง
เสมอภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.32 ตามลาดับ
4. แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดง ในด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
(N=148)
ระดับความ
ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
SD
X
พึงพอใจ
1. หนังสือมีจานวนเพียงพอต่อการค้นคว้า
4.59
.688
มากที่สุด
2. หนังสือมีความหลากหลายในทุกหมวดหมู่
4.50
.694
มากที่สุด
3. หนังสือมีความทันสมัย
4.33
.564
มาก
4. หนังสือมีความสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด
4.35
.569
มาก
5. มีบัตรรายการช่วยในการสืบค้น
4.41
.756
มาก
6. ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ
4.04
1.077
มาก
7. ห้องสมุดจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศไว้เป็นระบบ
1.018
มาก
4.29
8. ห้องสมุดมีวารสารที่น่าสนใจ
.753
มาก
4.39
9. การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ บริการใหม่
.726
มาก
4.59
ของห้องสมุด
10. ความสม่าเสมอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
.723
มาก
4.61
ต่าง ๆของห้องสมุด
ภาพรวม
4.41
.603
มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ในด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสม่าเสมอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.61 รองลงมา หนังสือมีจานวนเพียงพอต่อการค้นคว้า การแจ้งข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ บริการใหม่ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.59 หนังสือมีความหลากหลายในทุกหมวดหมู่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มีบัตรรายการช่วยในการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ห้องสมุดมีวารสารที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 หนังสือ มีความสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 หนังสือมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 ห้องสมุดจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศไว้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ ที่น่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.04 ตามลาดับ
5. แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนามแดง ในด้านการให้บริการ
(N=148)
ระดับความ
ด้านการให้บริการ
SD
X
พึงพอใจ
1. การให้บริการมีขั้นตอนเป็นระบบ
4.47
.751
มาก
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว
4.27
1.034
มาก
3. เวลาให้บริการเหมาะสม (เปิด – ปิด)
4.39
.761
มาก
4. ระยะเวลาในการยืม – ส่ง เหมาะสม
4.63
.573
มากที่สุด
ภาพรวม
4.44
.624
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ในด้านการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระยะเวลาในการยืม – ส่ง เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63
รองลง การให้บริการมีขั้นตอนเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เวลาให้บริการเหมาะสม (เปิด – ปิด) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 และการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.27 ตามลาดับ
6. แสดงการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
จังหวัดฉะเชิงเทราจาแนกตามเพศ
N=148
ความพึงพอใจ
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ
ภาพรวม

ชาย

X

3.07
4.51
4.41
4.44
4.11

หญิง
SD
.463
.516
.612
.610
.296

X

3.08
4.53
4.41
4.43
4.12

SD
.494
.517
.599
.640
.324

t

p

-.143
-.222
-.076
.091
-.138

.887
.824
.940
.928
.890
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จากตารางที่ 8 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้บริการห้องสมุด
จาแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันใน ทุกด้าน
7. แสดง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง
ฉะเชิงเทราจาแนกตามระดับชั้น
N=148
แหล่งความ
ระดับชั้น
SS
df
MS
F
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
.098
3
.033
140
1. ด้านอาคารสถานที่
ภายในกลุ่ม
33.578
144
.233
รวม
33.676
147
ระหว่างกลุ่ม
.712
3
.237
.890
2. ด้านบุคลากรด้านบุคลากร
ภายในกลุ่ม
38.402
144
.267
รวม
39.114
147
ระหว่างกลุ่ม
.586
3
.195
.530
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
ภายในกลุ่ม
53.015
144
.368
ห้องสมุด
รวม
53.600
147
4. ด้านการให้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
.168
3
.056
.141
ภายในกลุ่ม
57.184
144
.397
รวม
57.353
147
ระหว่างกลุ่ม
.288
3
.096
.994
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
13.899
144
.097
รวม
14.187
147

จังหวัด

p
.936
.448
.662
.935
.398

จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน วัดหนามแดง จังหวัด
ฉะเชิงเทราจาแนกตามระดับชั้น พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ด้าน
การให้บริการ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน วัดหนามแดง เมื่อ
ศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร
ด้านการให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ด้านอาคารสถานที่ อภิปรายผลในภาพรวมด้านอาคารสถานที่
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนวัดหนามแดง มีห้องสมุดที่มีพื้นที่
สาหรับการให้บริการ การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิห้อง ที่เหมาะสม บรรยากาศภายในมีความสงบ มีสมาธิใน
การศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับ สุพล วังสินธ์ (2546 : 6-9 อ้างถึงใน อุมาพร เมืองโคตร, 2556 : 22) กล่าวถึง
องค์ประกอบด้านปัจจัยนาเข้าของโรงเรียน หมายถึง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุเช่น อาคารสถานที่
หลักสูตร เทคโนโลยีการจัดแหล่งเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญจาก การวิจัย เรื่องโรงเรียนคุณภาพตามความคิด
ของผู้บริหาร สปช. ที่ว่าโรงเรียนคุณภาพควรมีปัจจัย อาคารสถานที่เพียงพอตามเกณฑ์ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสะอาด
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ปลอดภัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ สื่อ ห้องสมุดเพียงพอ ครูเพียงพอมีคุณภาพ และผู้บริหารความสามารถในการ
บริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับคณะทางานหารูปแบบโรงเรียนที่ดี ว่าควรมีความพร้อมสมบูรณ์แบบ กล่าว คือ 23
มีพื้นที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม อาคารสถานที่เพียงพอ มีห้องสมุดบรรยากาศดี จานวนครู นักเรียน
วิชาที่สอน ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามสภาพสังคมและ ผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย นรา
สมประสงค์ (2546 : 67) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่
บริเวณอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ในสถานศึกษา
บุคลากร ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าบุคลากรให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ แต่งกาย
สุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเสมอภาคซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย กับ
พวา พันธ์เมฆา (2541 : 65-70 อ้างถึงใน ศิวพร เกตุไธสง, 2555 : 40) กล่าวถึง คุณสมบัติของบรรณารักษ์หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด
ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จากโรงเรียนวัดหนามแดงมีหนังสือเพียงพอต่อการค้นคว้า ห้องสมุดจัดเรียงทรัพยากร
สารนิเทศไว้เป็นระบบ การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ บริการใหม่ของห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศนี้อยู่ในรูป
ของวัสดุหลายชนิด และลักษณะ เช่น หนังสือ เอกสาร แฟ้ม ข้อมูลบนแผ่นซีดี สารานุกรมบนแผ่นซีดี บทความวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยทั่วไปสถาบันบริการสารสนเทศรวบรวมและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจหรือประเภทของสถาบั นหรือองค์การ เช่น ห้องสมุ ดมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ เอกสาร วารสาร สื่อโสตทัศน์ แผนที่และทรัพยากรสารสนเทศยังครอบคลุมถึงแหล่ง
ค้นคว้าประเภทต่าง ๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม แหล่งสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หนังสือรายปี เป็นต้น สอดคล้อง
กับคณะ ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546 : 7) กล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศปัจจุบันที่
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ มีการสร้างการผลิตและการเผยแพร่ ด้วยปริมาณมหาศาล ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นทั้ ง
สิ่งพิมพ์ วัสดุย่อส่วน สื่อโสตทัศน์และวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆผู้แสวงหาสารสนเทศส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาการ
ท่วมท้นของสารสนเทศ ไม่ทราบว่า ข้อมูลข่าวสารใดถูกต้องเชื่อถือได้ และทาอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการคัดเลือกและตรวจสอบผู้แสวงหาสารสนเทศบางกลุ่ม อาจมีปัญหาไม่สามารถทราบได้ว่า
มีแหล่งข้อมูลข่าวสารใดให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ ในขณะที่ผู้แสวงหาสารสนเทศบางกลุ่มอาจมีปัญหาที่
จะเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ดังนั้นแหล่งค้นคว้าจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนี้ ได้รับการคัดสรรโดยผู้ให้บริการ จึงจัด
ว่าให้ข้อมูลถูกต้อง เชื่อได้ ทันสมัย ได้รายละเอียดไว้ อย่างกะทัดรัดเหมาะสมที่จะใช้แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ ข้อเท็จจริง ตัวเลขหรือสถิติต่าง ๆ เชื่อถือได้ เนื่องจากแหล่งสารสนเทศที่ให้ไว้ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
หลายคน แหล่งช่วยค้นคว้าส่วนใหญ่รวบรวมข้อมูลมาจากเอกสารหลายแหล่ง แล้วนามาสังเคราะห์นาเสนอข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ อย่างกะทัดรัดและเรียบเรียงให้สะดวกต่อการค้นคว้าอ้างอิง ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาข้อมูลเฉพาะชื่อ เฉพาะหัวข้อที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหาได้เป็นอย่างดี ให้จุดเชื่อม
โยง หรือลิงค์ (link) ไปสู่แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ผู้ใช้ต้องการอย่างกว้างขวาง
ด้านการให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ครูบรรณารักษ์มีทักษะการดาเนินการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่
สิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศแบบอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อ
เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนั้น การบริการ
สารสนเทศ จึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของงานห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์จะต้องดาเนินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้
ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ อันจะนาไปสู่การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งจาก
บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
1. ด้านอาคารสถานที่ ควรจะมีป้ายบอกทิศทางแหล่งสารสนเทศชัดเจน บริเวณนั่งอ่านหนังสือ มีแสงสว่าง
เพียงพอ
2. ด้านบุคลากร ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์
ของผู้ให้บริการ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ควรมีการส่งเสริมหนังสือ มีความสม่าเสมอในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ของห้องสมุด การแจ้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ บริการใหม่ของห้องสมุด
4. ด้านการให้บริการ ควรส่งเสริมการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว การจัดทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ค้นหาได้ง่าย ระยะเวลาในการยืม – ส่ง เหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพของการบริการห้องสมุด โรงเรียนวัด
หนามแดง
2. ควรศึกษางานบริการด้านการบริการห้องสมุด โดยการเปรียบเทียบกับระบบประกันคุณภาพของ
ห้องสมุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
3. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการ
ในการให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
PARENT’S SATISFACTION TOWARDS SCHOOL ADMINISTRATION IN
TAMBONYANGTONE NONGMUANG LOPBURI

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศรัญญา พันธุ์ดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และ 2.) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ
อาชีพ และระดับการศึกษา ประชากร 140 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในตาบล
ยางโทน จานวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.978 ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ independent samples) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้ป กครองนักเรีย นโรงเรีย นในตาบลยางโทน มีความพึง พอใจของผู้ปกครองนั กเรีย นที่มี ต่อการ
บริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในตาบลยางโทน ที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ , ผู้ปกครองนักเรียน
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study parents’ satisfaction with
management of school in Tambone Yang Tone school , Nongmuang , Lopburi and 2) to
compare parents’ satisfaction with management of school in Tambone Yang Tone school ,
Nongmuang , Lopburi , classified with gender , age, occupation and level of education. 140
people the samples of this research consisted of parent’s Tambone Yang Tone school of
103 persons. The research instrument was a five-rating scale which has a reliability index of
0.978. The data were analyzed using by frequency percentage mean , and standard
deviation , using statistical test (t-test) independent samples and one-way analysis of
variance (one-way ANOVA)
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This research was found that :
1. The parents’ satisfaction with management of school in Tambone Yang Tone
school, Nongmuang , Lopburi , the analysis results reversal high.
2. The parents’ satisfaction with management of school in Tambone Yang Tone
school, Nongmuang , Lopburi with sex, age, occupation and education level as well the
analysis results reversal high in general and all aspects of study are not different.
Keywords : Satisfaction , Parents

บทนา
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา โดยเฉพาะระบบการจัดการศึกษาของไทย ที่จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพราะการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ
และมีความสุข ซึ่งการที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ จาเป็น ต้องมีการกระจายอานาจ
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80
(4) กาหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร
ศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550, หน้า 33) ซึ่งตรงกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2546, หน้า 14) มาตรา
39 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริห ารจัดการ เพื่อสร้างคน และสร้างความรู้ สู่สังคม
คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมายและหลักการในการ จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน เหล่านี้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิต ใจ สติปั ญญา ความรู้ และคุณ ธรรมจริย ธรรมในการ ด ารงชี วิต สามารถอยู่ ร่ว มกับผู้ อื่น ได้ อย่ างมี
ความสุข การจัดการศึกษาต้องจัดบุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2553: 5)การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้
คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกลใฝ่ดีการเตรียมคนให้สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ สามารถ
สนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติซึ่ง กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดี
เท่าที่ควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาต้องให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และสถานศึกษาของรัฐจึงต้องนา
หลักการว่าด้วย การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า“ธรรมาภิบาล”มาบูรณาการใน
การบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสถานศึก ษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วยหลักการ
ดังกล่าว ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่ง
หลักการดังกล่าว นามาปรับใช้กับสถานศึกษาก็คือ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วยงาน
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บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และการที่จะจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมได้นั้น สถานศึกษาต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพทางด้าน
การบริหารจัดการอันเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ที่ผู้ปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้กับ
บุตรหลานของตนเอง ซึ่งการบริหารจัดการศึกษายุคปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 30) และยัง
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ถึงขอบข่ายของงานบริหาร
สถานศึกษาไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทงานหลัก ซึ่งเป็นงานที่เป็นไปเพื่อ ให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรโดยตรงซึ่งได้แก่ งานการบริหารวิชาการ ส่วนประเภทงานสนับสนุนเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานหลักเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
รัฐบาลไทยได้มีการลงทุนในการที่จะพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชนเป็นจานวนมากทั้ง ทางด้าน
การเงินทรัพยากรรวมถึงการกาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน ภายในประเทศเช่น
เพิ่มการศึกษาภาคบังคับเป็น 12 ปี การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาการให้เบิกเงินค่า
เล่าเรียนแก่บุตรของข้าราชการการให้ทุนทางการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี แต่ยากจนเป็นต้น โดยที่รัฐบาลมีความ
ต้องการให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับการศึกษาและ การพัฒนาให้มีการเรียนรู้และเป็นคนดี ของสังคม
เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้กาหนด ไว้โรงเรียนต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับบิดา
มารดาผู้ ปกครองและบุคคลในชุ มชนให้การ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในโรงเรีย นอย่ า งต่ อเนื่ องนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังจาต้องสนับสนุน ส่งเสริมด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง หลักสูตรและพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเสมอภาคกัน
ในส่วนของการจัดการศึกษาของประชาชนในตาบลยางโทนนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ความ รับผิดชอบของ
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ประกอบด้วย 7 อาเภอ คือ อาเภอชัยบาดาล อาเภอท่าหลวง อาเภอลาสนธิ อาเภอพัฒนานิคม อาเภอโคก
เจริญ อาเภอสระโบสถ์ และอาเภอหนองม่วง มีจานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 139 โรงเรียน อยู่ในเขตอาเภอหนอง
ม่วง 16 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในตาบลยางโทน มีโรงเรียนทั้งหมด 4 โรง คือ โรงเรียนบ้านยางโทน โรงเรียนบ้าน
หนองตะแบก โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว และโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ในปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสาคัญกับ
การเรียนของบุตรหลานเป็นอย่างมาก จากการที่ผู้ศึกษา ได้พูดคุยและรับฟังการสนทนาที่ผ่านมากับผู้ปกครองอย่าง
ไม่เป็นทางการในช่วงหลังเลิกเรียนผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าลูกของตนเองไม่ค่อยสนใจการเรียนมัวแต่เล่น
บ้างก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือขณะอยู่บ้าน มีการบ้านก็ไม่สนใจทาให้เรียบร้อย ไม่ค่อยทบทวนบทเรียน ผลการเรียนอ่อน
กว่าปีก่อนๆ เป็นต้น อีกทั้งจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถิติจานวนนักเรียนในภาพรวมของ
หลายปีการศึกษาที่ผ่านมามีจานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นปัญหาที่สาคัญเป็นอย่างมาก ที่ต้อง
ดาเนินการหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน และที่สาคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนลดลง
การจัดการศึกษาส่วนใหญ่ที่พบปัญหามีสาเหตุมาจากด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารงานวิชาการ คือ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมยังอยู่ในระดับปรับปรุง ด้านบริหารงบประมาณ คือ ปัญหาการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการบริหารบุคคล คือ ปัญหาด้านศักยภาพการเรียนการสอน
ของครู และด้านการบริหารทั่วไป คือ อาคารสถานที่ของโรงเรียนบางโรงเรียนยังมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
(ชมพันธ์ วันหมัด, 2550) แต่อย่างไรก็ตามในการบริหารงานของโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี ก็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองยังมีความเข้าใจในการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนใน
ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ค่อนข้างน้อย ซึ่งปัญหาที่พบในด้านวิชาการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยภาพรวมยังอยู่ในระดับปรับปรุง จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา
2559 ด้านงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง ทาให้บางชั้นเรียน ยังขาดสื่อและนวัตกรรมเพื่อนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารงานบุคคล คือ ครูขาดประสบการณ์ในการสอนและมีวุฒิการศึกษาไม่

ตรงกับวิชาที่สอน ด้านบริหารงานทั่วไป คือ อาคารสถานที่ของโรงเรียน ยังมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
ในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผน
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไป
ตามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้ส่งบุตร
หลานมาเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน
2. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน
3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน
4. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยาง
โทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามกรอบแนวคิดการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน โดยทบทวนแนวคิด
ของไพฑูรย์ พึ่งน้อย (2550 : 38) เพื่อนามาจัดทากรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยกาหนดไว้ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
(dependent variable)
(independent variable)
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
1. ด้านบริหารงานวิชาการ
2. ด้านบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารงานทั่วไป
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนใน
ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการบริหารงานวิชาการ
2)ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3)ด้านการบริหารงานบุคคล 4)ด้านการบริหารงานทั่วไป
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2560 จานวน 120 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2560 จานวน 103 คนโดยการใช้ตาราง Krejcie and Morgan โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling)
3. ขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 แบ่งประชากรเป็นโรงเรียนในตาบลยางโทน 2 โรงเรียน
3.2 ในแต่ละโรงเรียนทาการสุ่มแบบสัดส่วนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กาหนดไว้ ตาม
จานวนประชากร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จาแนกตามโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
บ้านยางโทน
บ้านหนองตะแบก
รวม

จานวนประชากร
75
45
140

กลุ่มตัวอย่าง (n)
63
40
103

ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี 4 ด้าน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาใน ปีการศึกษา 2560
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองนักเรียน

วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการวิจัย และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดขั้นตอน
การดาเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตาราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการตามโครงการวิจัย ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงข้อบกพร่องของ
เครื่องมือ และนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นน าไปเก็บข้อมูล จากแหล่ง ข้อมู ลที่ เป็น ตัว อย่า ง นาข้อมู ลที่รวบรวมได้ มา
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเป็นขั้น ตอนการจัดทารายงานผลวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามในครั้งนี้ โดยใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Rikert) แบ่งออกเป็น
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะแบบรายการ
(Check list) คือ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยาง
โทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี แบ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายความว่า ความความพึงพอใจต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4
ค่าน้าหนักคะแนน 3
ค่าน้าหนักคะแนน 2
ค่าน้าหนักคะแนน 1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ความความพึงพอใจต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก
ความความพึงพอใจต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง
ความความพึงพอใจต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อย
ความความพึงพอใจต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 103 ฉบับ ได้รับคืนทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ข้อมูลถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ในการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test)
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่ ว ง จั ง หวั ด ลพบุ รี จ าแนกตาม อาชี พ ระดับ การศึกษา ในการวิ เคราะห์ค่า ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One way Analysis of Variance) หากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดาเนินการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s post hoc comparison)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลของความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี ตระหนักและเห็นความสาคัญในด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครูให้การดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียนการสอนกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น เมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าต่อโรงเรียนอื่นได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
รจนา ไชยโกฏิ (2548:บทคัดย่อ) กล่าวว่า การเรียนการสอน หมายถึง การดาเนินงานทุกชนิดเพื่อจะส่งเสริม พัฒนา
หรือปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครูหรือ
นักเรียนก็ตาม โดยถือว่าเป็นงานหลักที่มีความสาคัญมากที่สุดในการบริหารงานโรงเรียนเช่นกัน นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา สวัสดี (2545:บทคัดย่อ) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารงาน
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนเพื่อที่ จะส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
และนับเป็นหัวใจของการศึกษาอบรม ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสนใจและใช้เวลา ในการบริหารงานด้านนี้มากที่สุด
กว่ า ด้ า นอื่น ๆ ทั้ ง นี้ แสดงให้เห็น ว่ า โรงเรีย นได้ ยึ ด พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแห่ง ชาติ กฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั่ ง
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึ กษาอื่น และองค์กรในท้องถิ่น ได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภาพซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิ จั ยของ เกสริน ทร์ ผลกุศ ล
(2551:บทคั ด ย่ อ ) ศึก ษา เรื่อง ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั กเรีย นต่ อการบริห ารงานโรงเรี ย นผดุ ง กิจ วิ ท ยา
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ด้านงานบริหาร
งบประมาณ และด้านงานบริหารบุคคล อยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เพิ่มผล
(2549:บทคัดย่ อ)ได้ ทาการศึกษา เรื่องความพึ งพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี การบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการชุมชน ท้องถิ่นเพื่อนามาจัดทาหลักสูตร เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้มีการจัดทาหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี
ของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทา สาระของ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของ
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สังคมและให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามปฏิบตั ิของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการพัฒนางาน
วิชาการโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมายและหลักการในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน เหล่ านี้ให้เป็นมนุษ ย์ที่ส มบู รณ์ทั้ งทางร่างกาย จิ ตใจ สติปัญ ญา ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรมในการ ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องจัดบุคคลมีสิทธิและ
โอกาส เสมอกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553: 5)การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถพัฒนาประเทศได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราฆพ อ่อนนุช(2548:บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึ กษา เรื่องความพึ งพอใจของผู้ป กครองต่อการจั ดการศึกษาของโรงเรีย นมู ลินิ ธิ วัด ราษฎร์ศรัท ธาธรรม
สงเคราะห์กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปีสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีอาชีพรับจ้าง และเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมู ลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้าน
บุคลากรมากที่สุด นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา สวัสดี (2545:บทคัดย่อ) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ คือ การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนเพื่อที่ จะส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ก้าวหน้า
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และนับเป็นหัวใจของการศึกษาอบรม ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสนใจและใช้เวลา ใน
การบริหารงานด้านนี้มากที่สุดกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และองค์กรในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกส
รินทร์ ผลกุศล (2551:บทคัดย่อ) ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจ
วิทยา กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ด้านงาน
บริหารงบประมาณ และด้านงานบริหารบุคคล อยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพร เพิ่ ม ผล (2549:บทคัด ย่อ )ได้ ท าการศึกษา เรื่องความพึ งพอใจของผู้ ปกครองนักเรีย นต่อการบริหารงาน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) พบว่าผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ ครูมี
บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย ทั้งในและนอกเวลาเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลการบรรจุ การย้าย และการพ้นจากตาแหน่งของครู เนื่องมาจาก ชูชัย สมิทธิ
ไกร (2552:7-8) กล่าวว่า การบริหารบุคคล คือ กระบวนการเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การ
รักษา และการยุติการจ้างบุคคลขององค์การ จุดมุ่งหมายสาคัญของการจัดบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสุรัฐ ศิลปอนันต์ (2545:88)
กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารงานบุคคล ว่า การบริหารสมัยใหม่ผู้บริหารในองค์การของรัฐและผู้จัดการระดับ
ต่างๆ ขององค์การธุรกิจจาเป็นต้องให้ความสาคัญ และมีบทบาทในการบริหารบุคคลมากขึ้น จากการศึกษาของ
องค์การการบริหารวิชาการระหว่างประเทศ แห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า บริษัทเอกชน ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงมี
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ลักษณะที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารจะให้เวลาสาหรับการพัฒนาบุคคลของบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ใน
การกาหนดนโยบายและการวางแผนงานในกิจกรรมต่างๆของการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม
และการพั ฒ นา การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารค่า ตอบแทนเป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของการบริหารงานบุคคลขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิม
เกียรติ ตุนแก้ว (2553:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน 39
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี ความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไปด้าน การบริหารงบประมาณ และด้าน
วิชาการ ตามลาดับ และงานวิจัยของ รจนา ไชยโกฏิ (2548:บทคัดย่อ) กล่าวว่า การเรียนการสอน หมายถึง การ
ดาเนินงานทุกชนิดเพื่อจะส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียนก็ตาม โดยถือว่าเป็นงานหลักที่มีความสาคัญมากที่สุดในการบริหารงาน
โรงเรียนเช่นกัน
1.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรงเรียนมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรินทร์ ขวัญทอง
(2545:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคม สาหรับเด็กด้อยโอกาสใน
จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก ด้อยโอกาสใน
จังหวัดปัตตานี มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบสองหน่วยงาน คือ สานักงานประชาสงเคราะห์และสถานสงเคราะห์เด็ก
จังหวดปัตตานีเป็นบริการที่มุ่งพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม กระบวนการที่ดาเนินงาน
โดยหน่วยงานของรัฐหน่วยแรก คือ 1) การสงเคราะห์เด็กในครอบครัว 2) การจัดหาครอบครัวทดแทน 3) การรับเด็ก
เข้ารับการอปการะในสถานสงเคราะห์ 4) การคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก 5) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 5) การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 6) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น 7) การบริการเสริมและพัฒนาเด็กที่บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
ที่มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาอื่นๆ 8) บริการด้านการติดตามผลการให้การสงเคราะห์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจัดหารายได้ให้แก่โรงเรียน
1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนมีเพียงพอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้เสนอแนะแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียน
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนต่างก็มี
ความพึงพอใจเหมือนกัน โดยอาจคิดเห็นว่าให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้ลูกหลานของตนมี
ความรู้และมีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรียนในเมืองและสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ งานวิชาการถือได้ว่า
เป็นงานที่มีความสาคัญเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษา ให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
เหมาะสมกับวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ที่จะดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2546: 33) ได้กล่าวถึงความสาคัญงานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและค้านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดารงชีวิต
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ตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา เติบโต (2552:บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ตาบลโนนเมือง อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านงานบริหารวิชาการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547:บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกเพศ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่มีอายุ ต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนต่างก็มี
ความพึงพอใจเหมือนกัน โดยอาจคิดเห็นว่าให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้ลูกหลานของตนมี
ความรู้และมีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรียนในเมืองและสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ งานวิชาการถือได้ว่า
เป็นงานที่มีความสาคัญเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษา ให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
เหมาะสมกับวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ที่จะดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อ ย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2546: 33) ได้กล่าวถึงความสาคัญงานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและค้านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดารงชีวิต
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราฆพ อ่อนนุช(2548:บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่อง
ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นมู ล นิ ธิ วั ด ราษฎร์ ศ รั ท ธาธรรมสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปีสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอาชีพรับจ้าง และเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากร
มากที่สุดรองลงมาคืองานด้านกิจการนักเรียน งานด้านวิชาการ งานด้านการเงิน งานด้านอาคารสถานที่และงานด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธา ธรรมสงเคราะห์พบว่า ผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้นมีความพึงพอใจ
ต่อการจดการศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 6 ด้าน
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ ว่าโรงเรียนจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมายและหลักการในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือ
ทุพพลภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน เหล่านี้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมในการ ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องจัด
บุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553:5)การศึกษาเป็นกระบวนการ
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ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ การ
เตรียมคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกลใฝ่ดีการเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติซึ่ง กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกสรินทร์ ผลกุศล
(2551:บทคั ด ย่ อ ) ศึก ษา เรื่อง ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั กเรีย นต่ อการบริห ารงานโรงเรี ย นผดุ ง กิจ วิ ท ยา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียน ผดุงกิจวิทยา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ด้านงานบริหารงบประมาณ และด้านงาน
บริหารบุคคล อยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
ผดุงกิจวิทยา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนนักเรียนและบุตรหลานของคนให้เป็นคนดี มี
ความรู้และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้นั้น โรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยกันสอดส่องดูแล อบรมนักเรียน
และบุตรหลานของตนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพิ่มศักดิ์ เหมพรหม (2552:บทคัดย่อ) เรื่อง ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน บ้านหนองผักแว่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้านงาน บริหารทั่วไป ด้านงาน
บริหารบุคคล และด้านงานบริหารวิชาการ เมื่อจาแนกตาม วุฒิการศึกษา ของผู้ปกครองโดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ นิภา เติบโต (2552:บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ตาบลโนนเมือง อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านงานบริหารวิชาการ พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ คือ โรงเรียนควรมีการประเมินผลงานของครู
อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคลากรในโรงเรียนและยกย่องให้เกิดขวัญและ
กาลังใจ และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองทราบ
2. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ คือ โรงเรียนควรปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่างๆ บริเวณโรงเรียนให้ถูกหลักสุขาภิบาล การกาจัดขยะมูลฝอยและเหตุราคาญต่างๆอย่างสม่าเสมอและ
อีกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ การจัดน้าดื่มน้าใช้ที่มีความสะอาดและเพียงพอ
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ คือ โรงเรียนควรจัดอุปกรณ์การเรียนการ
สอนในห้องเรียนให้เพียงพอ และในด้านการวางแผน มีการพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนไปมาก แต่ควรคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกต่างๆ
4. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดการเรียน การสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนการสอนให้ได้ผลดีและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
และสามารถใช้ความรู้พื้นฐาน ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนในตาบลยางโทน เพื่อนาผลการศึกษา
มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน เพื่อนาผลมา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
FACTORS AFFECTING GOOD SCHOOL DISTRICT STANDARD. UNDER THE
OFFICE OF EDUCATIONAL SERVICE AREA PRIMARY SCHOOL, MAE HONG
SON. DISTRICT 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สมพงษ์ จิตรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อทราบ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประชากรที่ ใช้ การศึก ษาในงานวิ จั ย นี้ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูผู้ ร่ว มโครงการ
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จากจานวนโรงเรียน 21
โรงเรียนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 310 คน มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ T-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE -WAY ANOVA) F- test ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า มาตรฐานด้าน
ผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานด้านปัจจัย และมาตรฐานด้านกระบวนการ การเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ
ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา มีพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน / มาตรฐาน / โรงเรียนดีประจาตาบล
ABSTRACT
This research aims to know 1) To study the implementation a good school of
District standards 2) To study the factors affecting the operation of the standard a good
school district standard and 3 ) To compare personal with fectors in selecting the
implementation of the project a good school district standard. Under the office of
Educational service area primary school, Mae Hong Son. District 2. The sample used in this
study consisted of School administrators Board participants parents and Alumni office of
Educational service area primary school, Mae Hong Son. District 2 from the number of
schools 21 schools there were 310. thevalue confidence bots edition equal to 0.95
respondents Statistical methods used this is Frequency Percentage Mean Standard
Deviation Hypothesis testing Data analysis using statistice T-test ( ONE –WAY ANOVA )
F-test. 1) To study the implementation good school of District standards as a whole and
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each aspects were at high level. the aspects at high level was the standard The achievement
aspect rank next was the standard factors and the standard Processes. 2) The comparision
study the factors affecting the operation of the standard a good school district standard.
There were no significance by sexes, age, experience, education, position and school size.
Keywords : factors affecting the operation / standard / school district standard

บทนา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ของยุคโลกาภิวัฒน์ทั้งนี้หมายรวมถึง การจัดการ
ศึกษา ในปัจจุบันนี้ ทาให้ในระบบการจัดการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพทั้งผู้เรียนและสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับการปฏิรูป
การศึกษา ที่ต้องจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านทั้งทางกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ
และสังคมโลกตลอด
รัตนา ดวงแก้ว (2556 : 11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐานทาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
ดังที่ว่าคุณภาพการศึกษายังเป็นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทาให้
เกิด ผลอย่ า งยั่ ง ยื น แก่ ผู้ เ รีย นตามเจตนารมณ์ ของหลั กสู ต รและสามารถสนองความต้ อ งการของนั กเรีย น
ผู้ปกครองและชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ คุณภาพของผู้เรียนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนที่เอาใจใส่การจัดระบบการศึกษา หน่วยงานระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน และโดยเฉพาะระดับปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบการ
เรียนการสอนที่ลงถึงระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่นชนบท ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีสภาพด้านกายภาพสะอาด
ร่มรื่น ปลอดภัยและมีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพียงพอมีระบบ
การใช้คุ้มค่า จากความตระหนักในความสาคัญในการปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
การมุ่งเน้นหลักการพัฒนาการศึกษาทั้งด้าน “คุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วม” จึงกาหนดนโยบาย
ให้มีโครงการ “โรงเรียนดีประจาตาบล” เพื่อดาเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทให้มีความ
พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มี
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งจะนาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อ
บริการและเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นาไปสู่ภาพความสาเร็จของ
โรงเรียนดีประจาตาบล โดยโรงเรียนน่าอยู่เป็นโรงเรียนที่มีสภาพด้านกายภาพสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและมีอาคาร
เรียน อาคารประกอบห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพียงพอมีระบบการใช้คุ้มค่า ตลอดทั้งโรงเรียนมี
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วัฒนธรรมองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและมิตรภาพ ที่ส่งผลต่อการทางาน การเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ในด้านครูดี ผู้บริหารเป็นผู้ยึดหลักประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา มุ่งวิชาการ มีครูสอนดี สอนจริง
สร้างความรู้ พัฒนาความรู้ รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ด้านนักเรียนมีคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการทุกข้อ เน้นให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจ่มใส
ยิ้ม ไหว้ทักทายกัน ด้านชุมชนร่วมใจ โรงเรียน ชุมชนร่วมพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของตาบล เป็นโรงเรียนที่สังคม
ภาคภูมิใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558)
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีประจาตาบลในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในชุมชนได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักในแนวคิดการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดโดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพกาหนดพื้นที่เป็นฐาน (Areabased development) โดยเฉพาะ
การพัฒนาโรงเรียนระดับตาบลในท้องถิ่นชนบทให้เชื่อมโยงและรองรับกับแนวนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนดีระดับชุมชน เพื่อพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงใน
ชุมชนได้มาเรียนนาไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้เข้าถึง
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ จึงกาหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ใน
ท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทาให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรี ยนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและ
เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบาย โรงเรียนดีประจาตาบล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นโรงเรียนดีประจาตาบลนั้น ทุก
ฝ่ายในชุมชนจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบโรงเรียนดีประจาตาบลที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ (1) ต้องการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนให้สูงขึ้น โดยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งกายภาพและคุณภาพ (2) ต้องเป็นโรงเรียนในกากับของชุมชน และมี
การทา MOU ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะข้อแรกที่ต้องทาคือ รถรับส่งนักเรียน (3) เป็น
โรงเรียนดีที่สร้างเครือข่ายระหว่าง โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หรือร่วมมือกับโรงเรียนดีระดับจังหวัด ระดับสากล
โรงเรียนนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาร่วมดูแลพัฒนาภูมิทัศน์ให้บรรยากาศโรงเรียนร่ม
รื่น การจัดทาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะช่วยดูแลให้ครอบคลุมทั้งเด็กปกติและเด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิการ เด็กเรียนร่วมในประเภทต่างๆ ด้วย โรงเรียนดีประจาตาบล มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อพัฒนา
โรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” (2) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (3) เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม โดยกาหนดภาพแห่งความสาเร็จของโรงเรียนดี
ประจาตาบลคือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 5 กลุ่มสาระหลัก (2) โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งและไม่มีปัญหา
ยาเสพติด (3) โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่อยู่
ใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง (4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสานึกความเป็น
ไทย มีความรู้ และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และมีสุขภาพอนามัยดี
(5) นักเรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอื่นๆ ตามความสนใจหรือความถนัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ซึ่งหากมีการเพิ่มศักยภาพที่ดี จะช่ วยเสริมให้พัฒนาและ
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มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น แต่จากรายงานการปฏิบัติงานกลับพบว่า ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนดีประจาตาบล ดังนั้นผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจา
ตาบลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการเลือกปฏิบัติในการดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจาตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
สาหรับการวิจัยเรื่องปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล โดยได้มีการ
เปรียบเทียบด้วยตัวแปรอิสระด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา จาก
ผลงานวิจัย ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะ
ทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติและสถานภาพ ทางสังคม (Social class) สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) (Age)
อายุ แนวคิดของDefleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542 : 44-52) ประสบการณ์
(Experience) อายุ แนวคิดของ ประทุม อังกูรโรหิต (2543) ระดับการศึกษา (Education) อายุ แนวคิดของ ปร
มะ สตะเวทิน (2546 : 116 ) ตาแหน่ง (Align) อายุ แนวคิดของ สุรางค์ จันทน์เอม (2529 : 24) ซึ่งเชื่อมโยงต่อ
การแนวคิดที่จะทาการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจา
ตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในครั้งนี้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด
โรงเรียนดีประจาตาบล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) โดยแบ่งเป็น มาตรฐานด้านปัจจัย
มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ มาเป็นกรอบตามแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณ์
4. ระดับการศึกษา
5. ต่าแน่ง
6. ขนาดสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
ปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของ
โรงเรียนดีประจาตาบล ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านปัจจัย
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
3. มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้การศึกษาในงานวิจัยนี้ ประชากรที่ใช้การศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการ ครู ผู้ ร่ ว มโครงการ ผู้ ป กครองและศิ ษ ย์ เ ก่ า ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 โดยเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ส้มป่อย โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนบ้านแม่จางเหนือ โรงเรียนบ้านแม่แลบ โรงเรียนห้วย
ไก่บ้านวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ปาง โรงเรียนแพะพิทยา ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้
ใต้ โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) โรงเรียนบ้านมาลิด
โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง โรงเรียนบ้านกองก๋อย โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าโรงเรียนล่องแพ
วิทยา โรงเรียนบ้านซิวาดอ โรงเรียนบ้านเลโคะ จานวน 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน 1,600 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้การศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ ครู ผู้ ร่ ว มโครงการ ผู้ ป กครองและศิษ ย์ เก่ า ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
แม่ฮ่องสอน เขต2 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธี
เปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan) กาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าประมาณสัดส่วนของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 310 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ และรายงานการด าเนิ น งานของ
โรงเรียนดีประจาตาบล ร่องรอยเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น2 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึ ง พอใจ เกี่ย วกับ ปั จจั ย ที่มี ผ ลต่อการด าเนิ นงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 130) ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ความเห็น ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ระดับ 3 หมายถึง มี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ ปานกลาง
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานบุญชม ศรี
สะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่คานวณได้ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงในการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
แจกแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 และสถานศึกษาในการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และผู้อานวยการสถานศึกษาในการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจา
ตาบล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
2. นาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและตัวอย่างแบบสอบถาม เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 และผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
ประจาตาบล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาหนด
วัน เวลา สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างตามวัน เวลา ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และผู้อานวยการสถานศึกษาในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
แล้วดาเนินการจัดทาตามขั้นตอน
5. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีลาดับชั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบจานวน ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา
2. ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งทาการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
ดีประจาตาบล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยทา
เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งประยุกต์ใช้สเกลคาถาม
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 130)
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานบุญชม ศรี
สะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่คานวณได้ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด
นาค่าที่ได้มาทาการหาความสัมพันธ์ระดับ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังสมมุติฐานที่ตั้งไว้
วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าความถี่ (Frequency)
2. ค่าร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ t-test
6. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE -WAY ANOVA) F-test
เพื่อวิเคราะห์ประชากรที่ใช้การศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชน ที่มีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 โดยแยกได้ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ONE -WAY ANOVA) (F-test) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe' Method)
นาเสนอในรูปแบบคาบรรยาย และตารางรวมพร้อมคาบรรยาย
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ผล / สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.9 และเป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 48.1 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมามีอายุ 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
39.4 มีอายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0 และมีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีประสบการณ์น้อย
ต่ากว่า 5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมามีประสบการณ์ปานกลาง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ
มีประสบการณ์มากมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
39.4 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จานวน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.7 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.4 และไม่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีตาแหน่งผู้ปกครอง มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 รองลงมามีตาแหน่งครูผู้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.6 มีตาแหน่งคณะกรรมการ คิดเป็นร้อย
ละ 17.4 มี ตาแหน่ ง ศิษ ย์ เก่า คิด เป็ นร้อยละ 18.7 และมีต าแหน่ง ผู้ บ ริหารสถานศึกษา คิด เป็ น ร้อยละ 6.8
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 11.3 และเกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า
ปัจจัยที่มีต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มาตรฐานด้าน
ผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมา คือ มาตรฐานด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และด้านที่ค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ มาตรฐานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผล
ดังนี้
2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านปัจจัยต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า บุคลากรมี
คุณภาพ มีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทาความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางาน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ บุคลากรมีการทางานร่วมกันและมีการพัฒนาตนตนเองอย่าง
ต่อเนื่องกับส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ทุกภาคส่วน ในพื้นที่พัฒนาความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
อาคาร สถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 การบริหารงบประมาณจัดสรร
อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับอาคารสถานที่ มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเหมาะสมและได้การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การบริหารงบประมาณ มีการกากับติดตามรายงานผล โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพ
ปัญหา มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.38 และมีวั สดุอุป กรณ์และสื่ อเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและเพี ยงพอต่อการใช้ง าน มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.76 ตามลาดับ
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2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านกระบวนการต่อการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า กระบวน
การบริหารมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.60 รองลงมา คือ มีระบบนิเทศที่
สามารถปรับ เปลี่ ย นได้อย่ า งเหมาะสม มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.52 กระบวนการบริหารมี ป ระสิ ท ธิภาพวั ด และ
ประเมินผลได้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษากับสามารถนาการนิเทศ มาเป็นผล
สะท้อนเพื่อปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษให้ได้รับการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.50 กระบวนการฝึกการใช้ ชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพี ยงตามรอยพระราชดาริกับการสร้า ง
ค่านิยม ให้อยู่ในศีลธรรมและอยู่อย่างมีสติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 กระบวนการจัดเน้นงานอาชีพให้มีรายได้
ระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 การสร้างค่านิยม ให้มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 และสร้างโอกาสให้ทุกคนในพื้นทีได้มีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.31 ตามลาดับ
2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ต่อการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า นักเรียนที่จบ
มามีความ จงรักษ์ภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.61 รองลงมา คือ นักเรียนที่
จบมามีการพัฒนา ทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ที่สาคัญที่สุดในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59นักเรียนในเขตสามารถไปเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นๆได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 นักเรียนสานึกรักใน
บ้านเกิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัยกับนักเรียนเป็ นผู้มีความสุขทั้งกาย
และใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 นักเรียนที่จบมามีงานทา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และนักเรียนที่จบมาไม่ประพฤติ
ผิดศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.49 ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจา
ตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา มีความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
3.1 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเพศกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
3.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศกับมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมเพศหญิงอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
และเพศชายอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า ด้านบุคลากรมีการทางาน
ร่วมกันและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงบ ประมาณจัดสรรอย่างเหมาะสมประหยัดคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ด้านส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้ทุกภาคส่วน ในพื้นที่พัฒนาความสามารถ ด้านมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เหมาะสมและได้การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ส่วนด้านบุคลากรมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นศรัทธา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทาความดีและมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการทางาน เพศชาย ด้านอาคาร สถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ มีการกากับ ติ ดตามรายงานผล โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ ด้า นมี แผนการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพปัญหา ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง และด้านอาคาร สถานที่มี
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ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย ค่าเฉลี่ยทั้งเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน ซึ่งทุกด้านมีค่านัยสาคัญมากกว่า
0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ความแปรปรวนมีค่าไม่แตกต่างกัน
3.1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศกับมาตรฐานด้านกระบวนการที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมเพศหญิงอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
และเพศชายอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า ด้านกระบวนการบริหารมี
ประสิทธิภาพวัดและประเมินผลได้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านสร้าง
โอกาสให้ทุกคนในพื้นทีได้มีการศึกษา ด้านขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษให้ได้รับการศึกษา
ด้านกระบวนการฝึกการใช้ชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ ด้านการสร้างค่านิยม ให้อยู่ใน
ศีลธรรมและอยู่อย่างมีสติ ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้านกระบวนการจัดเน้นงานอาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้านมีระบบนิเทศที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ด้านสามารถนาการนิเทศ มาเป็นผลสะท้อนเพื่อปรับปรุงและด้านการสร้างค่านิยม
ให้มีค วามรักชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งทุกด้านมี ค่านัย สาคัญ
มากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ความแปรปรวนมีค่าไม่แตกต่าง
3.1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศกับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับมาก โดยเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่ า ด้านโรงเรียนเป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สาคัญที่สุดในพื้นที่ ด้านนักเรียนในเขตสามารถไปเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นๆได้ ด้าน
นักเรียนที่จบมามีความจงรักษ์ภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านนักเรียนที่จบมามีการพัฒนา ทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และสติปัญญา ด้านนักเรียนสานึกรักในบ้านเกิด ด้านนักเรียนเป็นผู้มีความสุขทั้งกายและใจ
ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย ด้านนักเรียนที่จบมา
มีงานทา ด้านนักเรียนที่จบมาไม่ประพฤติผิดศีลธรรม และด้านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชี วิต
ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งทุกด้านมีค่านัยสาคัญมากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ ความแปรปรวนมีค่าไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น หัวข้อย่อยด้านนักเรียนสานึกรักในบ้านเกิด มีค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.02 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีนัยสาคัญทางสถิติ ความแปรปรวนมีค่าแตกต่างกัน คือ เพศที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับนักเรียนสานึกรักในบ้านเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงเท่ากับ 0.14
3.2 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างอายุกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
3.2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุกับมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.56 รองลงมามีอายุ 41-60 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 มีอายุ 25-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และ
อายุต่ากว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 3.45 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า อายุต่างกันไม่มี
ผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านปัจจัย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุกับมาตรฐานด้านกระบวนการที่มีผลต่อ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรีย นดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 41-60 ปี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.51 รองลงมามีอายุต่ากว่า 25 ปีกับ มีอายุ 25-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และอายุ
มากกว่า 60 ปีมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.40 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า อายุต่างกันไม่มีผล
ต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านกระบวนการ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้ น หัว ข้ อ ย่ อ ยกระบวนการจั ด เน้ น งานอาชี พ ให้ มี รายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นมี ค่ า
นัยสาคัญเท่ากับ 0.04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงว่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ความแปรปรวนมีค่าแตกต่างกัน คือ อายุที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดเน้นงาน
อาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ
25-40 ปี มีระดับค่าเฉลี่ย มากกว่ากลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี เท่ากับ 0.09
3.2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุกับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 41-60 ปี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.56 รองลงมามีอายุต่ากว่า 25 ปีกับ มีอายุ 25-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และอายุมากกว่า 60
ปีมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.50 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า อายุต่างกันไม่มีผลต่อความ
แตกต่างด้านมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างประสบการณ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
3.3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์กับมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีผลต่อ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประสบการณ์ปานกลาง
กับประสบการณ์มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.53 และประสบการณ์น้อยมี ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.48 จากการ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า ประสบการณ์ต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านปัจจัย
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์กับมาตรฐานด้านกระบวนการที่มี
ผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประสบการณ์
มากมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.51 และประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.48
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า ประสบการณ์ต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้าน
กระบวนการ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์กับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ที่มีผล
ต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประสบการณ์มากมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.61 และประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.55 จาก
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า ประสบการณ์ต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้าน
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้น หัวข้อโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย มีค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงว่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ ความแปรปรวนมีค่าแตกต่างกัน
คือ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มประสบการณ์ปานกลางมีระดั บค่าเฉลี่ยมากกว่า
กลุ่มประสบการณ์น้อยเท่ากับ 0.09 และ กลุ่มประสบการณ์มากมีระดับค่า เฉลี่ยมากกว่ากลุ่มประสบการณ์ปาน
กลางเท่ากับ 0.30
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3.4 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
3.4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษากับมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีผลต่อ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญา
โทมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.54 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และระดับการศึกษาประถมศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.43 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อ
ความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านปัจจัย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษากับมาตรฐานด้านกระบวนการที่
มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.49 และระดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษากับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.48 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ
พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านกระบวนการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษากับมาตรฐานด้านผลสั มฤทธิ์ที่มี
ผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.60 รองลงมาระดับการศึกษาประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ระดับ
การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.53 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ พบว่า
ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตาแหน่งกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
3.5.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งกับมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.54 รองลงมาคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ครูผู้
ร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และศิษย์เก่า มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.42 จากการวิเคราะห์ความแตกต่าง
โดยสถิติ พบว่า ตาแหน่งต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านปั จจัย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งกับมาตรฐานด้านกระบวนการที่มีผลต่อ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ต อบแบบสอบถามคณะกรรมการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.52 รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ครูผู้ร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 และผู้ปกครองกับศิษย์เก่า มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.48 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติ
พบว่า ตาแหน่งต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านกระบวนการ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.5.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งกับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษามี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.66 รองลงมาศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.58 ผู้ ป กครองมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.55
คณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และครูผู้ร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.51 จากการวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยสถิติ พบว่า ตาแหน่งต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่สาคัญ ได้ดังนี้
1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาตรฐานด้านปัจจัยที่ผลต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ ด้านบุคลากรมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นศรัทธา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทา
ความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางาน ด้านบุคลากรมีการทางานร่วมกันและมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการบริหารงบ ประมาณจัดสรรอย่างเหมาะสมประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการ
บริหารงบประมาณ มีการกากับติดตามรายงานผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ด้านส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ทุกภาคส่วน ในพื้นที่พัฒนา
ความสามารถ ด้านอาคาร สถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ด้านอาคาร สถานที่มีความสะดวก
สะอาดและปลอดภัย ด้านมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพปัญหาและด้านมี
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเหมาะสมและได้การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของเกสิณี ชิวปรี
ชา (2555 : 89) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสาหรับโรงเรียนดีประจาตาบล พบว่า
สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดีประจาตาบล ในภาพรวม ใช้รูปแบบโดยผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นหลัก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การวางแผน อยู่ในระดับมาก การนาแผนไปสู่
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดีประจาตาบล
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาตรฐานด้านกระบวนการที่ผลต่อการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ ด้านกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้านกระบวนการ
บริหารมีประสิทธิภาพวัดและประเมินผลได้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
สร้า งโอกาสให้ ทุ กคนในพื้ น ที ไ ด้ มี การศึกษา ด้ า นขยายโอกาสให้แก่เด็ กด้ อยโอกาสและเด็ กพิ เศษให้ไ ด้ รั บ
การศึกษา ด้านกระบวนการจัดเน้นงานอาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้านกระบวนการฝึกการใช้ชีวิต แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ ด้านมีระบบนิเทศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ด้านสามารถ
นาการนิเทศ มาเป็นผลสะท้อนเพื่อปรับปรุง ด้านการสร้างค่านิยม ให้อยู่ในศีลธรรมและอยู่อย่างมีสติ และด้าน
การสร้างค่านิยม ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของภูวนารถ จันทรพูน (2549 : 72) ได้ศึกษา การประเมิน
ความก้า วหน้ าในการดาเนิน งานตามโครงการหนึ่ ง อาเภอหนึ่ง โรงเรีย นในฝั น เขตพื้ นที่ การศึกษาเชี ย งราย
เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการโดยรวมมีความก้าวหน้าระดับปานกลาง โดยประเด็กที่มี
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ความก้าวหน้ามากคือ โรงเรียนมีความสามารถในการให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุม ทั่วถึงผู้รับริการใน
เขตพื้นที่บริการ ด้านการพัฒนา คุณภาพนักเรียน
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ที่ผลต่อการดาเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ ด้านโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย ด้านโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ที่สาคัญที่สุดในพื้นที่ ด้านนักเรียนในเขตสามารถไปเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นๆได้ ด้านนักเรียนที่จบมามี
งานทา ด้านนักเรียนที่จบมาไม่ประพฤติผิดศีลธรรม ด้านนักเรียนที่จบมามีความจงรักษ์ภักดีต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ด้านนักเรียนที่จบมามีการพัฒนา ทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญา ด้านสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ด้านนักเรียนสานึกรักในบ้านเกิด และด้านนักเรียนเป็นผู้มีความสุขทั้งกายและ
ใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หมายถึง การบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของอรทัย มูลคา (2552 : 75) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ การวิจัยโครงการโรงเรียนใน
ฝัน พบว่า โดยภาพรวมโครงการประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และดัชนีชี้วัดสภาพ
ความสาเร็จของโครงการ ปัจจัยทีส่งผลต่อคามสาเร็จคือความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และเสียสละของผู้บริหาร การร่วมกันผลักดันนโยบายของทุกภาพส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1. การสรรหา ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจถึงระบบงานที่จะทาการศึกษา
รวมถึงทราบในกลุ่มประชากรและเนื้อที่เป็นอย่างดี
2. ควรมีการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษา เข้าใจถึงกระบวนการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการใน
การดาเนินงานและนาสารสนเทศมาใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ วิ จั ย ท่ า นอื่ น ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย ขยายผลในด้ า นองค์ ป ระกอบด้ า นอื่ น ๆ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและทาการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่ที่ตั้งเป้าหมายไว้
3. ควรมีการติดตามประเมินผลชองโรงเรียนเป็นระยะๆ เพื่อแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาสมกับ
เวลาและสถานที่
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ความคิด เห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
The opinion of Teacher and Personnel to Using of Power Administration of school of
Lamsonthi Group Under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สุกัญญา หิมพานต์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวั ตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี
เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุ คลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา ตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จานวน 132 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูมี ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ
ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจในการให้รางวัล และด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการใช้อานาจในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความคิดเห็น , อานาจในการบริหารงาน
Abstract
The purpose of the study was: 1) to determine the opinion of teacher and personnel
to using of power administration of school of Lamsonthi group under the Office of Lopburi
Primary Educational Service Area 2 and, 2) to compare the opinion of teacher and
personnel to using of power administration of school of Lamsonthi group under the Office
of Lopburi Primary Educational Service Area 2 and classified by sex, experience and
education. The study sample consisted of 132 parents. The research instrument was a rating
scale questionnaire which has a reliability index of 0.92. The analysis of data was
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accomplished by computation of the frequency, percentage, mean, standard deviation,
T-test and One-way ANOVA Analysis.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. The opinion of teacher and personnel to using of power administration of school
of Lamsonthi group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 and
overall was at high level. However, when taking each aspect into consideration found that
every aspect was also at high level.
2. In comparison the opinion of teacher and personnel to using of power administration
of school of Lamsonthi group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2
and by sex, experience and education, there are no difference in the level of opinions on to
using of power of administration school to sex experience and education.
Keyword : Opinions, Using of Power

บทนา
สาคัญในการพัฒนาคน ให้มีศักยภาพเต็มขีดความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในการด้านการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความคิด ทักษะในด้านต่าง ๆ และเป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสังคม จะเป็นตัวนาให้เกิดผลการพัฒนาต่อ
ประเทศชาติ เพราะการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสังคมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามที่ประเทศชาติต้องการ การจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้น มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ และ
เป็นคนดีของสังคม จึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเน้นให้
นักเรียนได้แสดงและพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยอาศัยความเชื่อพื้นฐานว่าคนละองค์ประกอบสาคัญ
ขององค์การ องค์การจะดีไม่ได้ถ้าองค์การนั้นปราศจากบุคคลที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือโครงสร้าง
ขององค์ การจะไม่ มีความหมายแม้ แต่ น้อย หากบุคคลในองค์การขาดคุณ ภาพหรือคุณค่าความเป็ นคน ฉะนั้ น
คุณภาพของคนจึงเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาองค์การ และการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
นั้น จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการทางการศึกษาสถานศึกษาเป็ นองค์การทางการศึกษาที่ ต้องมี ผู้บ ริหารทาหน้ า ที่
บริหารงาน การทางานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องเกี่ยวกับการใช้อานาจเป็นอย่างมาก อานาจจึงเป็น
เครื่องมือที่สาคัญ ในการบริหารงาน เพราะการบริหารงานในองค์การย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวนมาก ผู้บริหาร
จึงจาเป็นต้องมีอานาจเพื่อควบคุ มให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง และปฏิบัติตามอานาจกับผู้นา หรือผู้บริหารเป็นสิ่งคู่
กันผู้บริหารจะเป็นผู้นาได้ต้องมีอานาจ ผู้บริหารจึงควรใช้อานาจเป็นเครื่องมือให้ครูร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ และต้องพยายามที่จะดารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกโดยมุ่งหวังที่จะให้ภาระหน้าที่การงานของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ถ้าผู้บริหารใช้อานาจที่ไม่เหมาะสมกับคนหรืองาน อาจทาให้งานประสบความ
ล้มเหลว หรือได้ผลไม่ตรงเป้าหมาย ย่อมจะเกิดความซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองเป็นผลทาให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากร
และทาให้ด้อยประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยงาน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545: 284)
อานาจทางการบริหารในสถานศึกษาบุคคลทั่วไปมักนึกถึงอานาจในสายงานที่ปรากฏตามแผนภูมิการ
บริหารงานของสถานศึกษา ความสาเร็จของผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับลักษณะของ การใช้อานาจ ผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะ
มีความชาญฉลาดในการใช้อานาจมีความเข้าใจ ในความละเอียดอ่อนของอานาจ โดยระมัดระวังมิให้การใช้อานาจ
ของตนไปก่อให้เกิดช่องว่างทางสถานภาพระหว่างบุคคลพยายามหลีกเลี่ยง ข่มขู่ ทาลายศักดิ์ศรี และสถานภาพของ
ผู้อื่นในทางตรงกันข้ามผู้บริหารที่ชอบใช้อานาจด้วยความอหังการ เพื่อกลั่นแกล้งลงโทษ กดขี่ข่มเหง และขาดความ
เป็นธรรมย่อมสร้างบรรยากาศที่เกิดความโกรธแค้นเกิดการต่อต้านผู้บริหารและส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อ
องค์การ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2546: 96)
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การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์การได้รับตาแหน่งบริหาร ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ง บุคคลนั้นก็จะได้รับอานาจอันชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบขององค์การนั้น ๆ ผู้บริหารบางคนบริหารอาจจะใช้อานาจอันชอบธรรมจากองค์การน้อยแต่จะใช้อานาจ
ตามความชานาญของตนเองส่งอิทธิพลให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม อานาจจึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ขององค์การทุกองค์การจาเป็นต้องมีอานาจ เพราะว่าหากขาดเรื่องอานาจแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการสั่งการตามสาย
งานของการบังคับบัญชา การเชื่อฟัง และการยอมรับระหว่างกันก็จะไม่มีการรวมกลุ่มและการประสานงานระหว่าง
กันก็ไม่มี ผู้นาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งการได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้กิจการของคนเกิดการประสานงาน
เพื่อให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ (พนมพร จันทรปัญญา, 2545: 45)
ผู้บริหารจึงมีความสาคัญมากในการใช้อานาจ เพราะอานาจจะทาให้การปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปกติ
บรรลุเป้าหมาย อานาจกับผู้นาหรือผู้บริหาร จึงเป็นสิ่งที่คู่กัน ผู้บริหารจะเป็นผู้นาได้ต้องทาให้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
หน้า ที่ และอานาจ จึงจะสามารถใช้อานาจเป็ นเครื่องมือให้ครูร่ว มมือร่วมใจปฏิบั ติงานด้ว ยความเต็ม ใจ และ
พยายามที่จะดารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก โดยมุ่งหวังที่จะให้ภาระหน้าที่การงานของสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การ ให้ประสบผลสาเร็จ ย่อมประสบปัญหาหลายประการ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน และการใช้อานาจของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ การที่
ผู้บริหารใช้อานาจหน้าที่ไม่เหมาะสมกับคนและงาน ย่อมทาให้งานประสบความล้มเหลวหรือได้ผลไม่ตรงเป้าหมาย
การใช้อานาจการบังคับบัญชาที่เคร่งเครียด มีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด การทางานที่มุ่งแต่ผลงานมากเกินไปโดยไม่
คานึงถึงผู้ร่วมงาน ย่อมมีผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจ ในบางครั้งที่ผู้บริหารใช้อานาจพร่าเพรื่อ อ้างข้อกฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ มาใช้กับครู กล่าวคือ มีการใช้อานาจตามความพึงพอใจและอารมณ์ของตนเอง และไม่ยึดหลัก
คุณธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบงานของผู้ใช้อานาจและผู้ถูกใช้อานาจนั้นๆ พฤติกรรมลักษณะนี้ของผู้บริหาร
ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์การทาให้บรรยากาศการทางานไม่สดใส คณะครูไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ขาด
ความสามั คคี มี การลา ขาด หรือการมาทางานสายผิ ดปกติ อัน เป็นผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพในการบริหารงาน
ประกอบกับ การใช้ อานาจที่ มิ ช อบ อัน เป็ น ผลท าให้ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลไม่ สูง เท่ า ที่ ควร (ส านั กงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546: 20)
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ควรเห็ น ความส าคั ญ และรู้ จั ก การใช้ อ านาจในการบั ง คั บ บั ญ ชาให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา เป็นผู้ที่มีอานาจเพียงพอสามารถมีอิทธิพลที่จะทาให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารถานศึกษาจะต้องมีการใช้อานาจที่เหมาะสมสาหรับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
มีปัญหาในเรื่องการใช้อานาจผู้บริหารสถานศึกษาขาดการพัฒนาคน พัฒนางาน การมอบหมายงานให้ครูส่วนใหญ่
ยังไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสั่งการยึดกฎระเบียบทางสถานศึกษา
และยึดความสาเร็จของงานมากเกินไป ขาดความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะควบคุมความประพฤติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้ และนามาซึ่งความสับสน เฉื่อยชา ประสิทธิภาพของสถานศึกษา
ต่าลงเกิดการต่อต้านและความขัดแย้งของบุคลากรในสถานศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น ในบางครั้งทาให้เกิดปัญหาด้าน
การปกครอง ทั้งนี้เพราะกลุ่มคนจานวนมากที่มีภูมิหลังและสังคมต่างกัน จะมีการรับรู้ เจตคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ
ต่างกัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการในสถานศึกษา ประกอบด้วยอานาจที่มีทั้งคุณและโทษในตัวเอง จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบงานของผู้ใช้อานาจ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือหน่วยงานขนาดเล็ก หน่วยงาน
ต่า ง ๆ ย่ อมมี ผู้ บริหารคอยกากับ ดู แล การปฏิบัติ ง านให้เป็น ไปตามเป้ า หมาย หรือตามวั ตถุป ระสงค์ที่แต่ ล ะ
หน่วยงานได้ตั้งไว้ การปฏิบัติงานผู้ที่คอยประสานงานให้งานนั้นดาเนินไปด้วยดี คือ ผู้บริหาร การทางานทุกอย่าง
ย่อมมีอุปสรรคและปัญหา ผู้ที่แก้ไขปัญหาย่อมต้องเป็นผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วน ที่จะทาให้งานผ่าน

170

อุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยดี ฉะนั้นการทางานที่ผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือความผิดพลาดจากผู้บริหารเอง
ย่อมต้ องมี ในทุ กหน่ วยงาน ผู้บ ริหารถือเป็ น บุคคลส าคัญ ที่ต้ องใช้ความระมั ด ระวัง ในการจั ด ภารกิจ หรือความ
รับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพอใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การ
ทางานในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารโดยใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติ คือ คน ปัจจัยหลาย
อย่างที่ทาให้คนปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อานาจของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องใช้อานาจใน
การตัดสินใจ สั่งการควบคุม ดูแล ชี้แนะ บารุงขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรและผู้ร่วมงานให้มีความกระตือรือร้น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่า งต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงมีความสาคัญมากในการใช้อานาจ เพราะอานาจจะท าให้การ
ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปกติ บรรลุตามเป้าหมายและถ้ามีวิกฤติเกิดขึ้น ผู้บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่แก้ไขสถานการณ์
ให้มีสภาพดีขึ้น
ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต้องใช้อานาจเพราะต้องจัดการหรือบริหาร หากองค์การใดผู้บริหารไม่มีอานาจ
มักนาไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการหรือการบริหารแบบเผด็จการ มุ่งเน้นให้เชื่อฟังปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด อานาจ
เป็นสิ่งที่ดีการใช้อานาจให้เป็นและเกิดประโยชน์เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมี
ศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจ และการจูงใจให้มีการตัดสินใจ ผู้บริหารที่ขาดศักยภาพดังกล่าวถือ
ว่าเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าที่ไร้อานาจ อานาจเป็นสิ่งจาเป็ นโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงอานาจหลายคนจะมองอย่างน่า
สงสัย หวาดระแวง หรือพาลไม่ชอบเอาเสียเลยจนถึงขั้นเกิดความไม่ไว้วางใจในผู้ที่แสวงหาอานาจ อย่างไรก็ตาม
อานาจก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้ ไม่มีสังคมหรือองค์กรใดที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอานาจได้ เพราะ
หากไม่มีกิจกรรมแห่งการใช้อานาจองค์กรหรือบ้านเมืองก็คงไร้ซึ่งระเบียบ เกิดความวุ่นวายและไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ และที่ดูจะขัดแย้งกับความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจผู้มีอานาจ แต่ผู้คนมักทาสิ่งที่ตรง
ข้ามในที่ทางาน พนักงานจานวนมากมักทางานให้แก่ผู้มีอานาจมากกว่าผู้ไม่มีอานาจ หัวหน้าที่ไร้อานาจมีแนวโน้มที่
จะทาตัวเป็นเผด็จการกับลูกน้องก่อให้เกิดการจัดการที่ไม่มีประสิทธิผลไร้แบบแผนปิดกั้นและมีการบังคับจิตใจนาไปสู่
ความผิดหวัง เสียขวัญ และขาดประสิทธิผลในหมู่ลูกน้อง ดังนั้นการใช้อานาจอย่างชาญฉลาดจึงมีแนวโน้มก่ อให้เกิด
ประสิทธิผลและแรงจูงใจมากกว่าการบีบบังคับ จะเห็นได้ว่า อานาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่จะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศิลปะการใช้อานาจของผู้นา การใช้อานาจหรือภาวะผู้นารูปแบบเดียวกันทุกกลุ่มและทุก
สถานการณ์ย่อมไม่สัมฤทธิ์ผลผู้นาจึงต้องตระหนักในความสาคัญของผู้ตามไม่ว่าจะเป็นวุฒิภาวะส่วนตัว วุฒิภาวะใน
การทางาน การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ ตลอดจนประสบการณ์ในการทางาน ดังนั้นผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมี
ความรู้ และทักษะการบริหาร ในอันที่จะผสมผสานเพื่อบริหารให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องใช้อานาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ ควบคุม ชี้แนะ บารุงขวัญและกาลังบุคลากร ทาให้ครูมีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง การใช้อานาจของผู้บริหารจึงมีความสาคัญมากเพราะอานาจจะทาให้การปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปกติบรรลุ
เป้าหมาย และถ้ามีวิกฤติเกิดขึ้นผู้บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ให้มีสภาพดีขึ้น บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารที่
ดีได้ย่อมต้องมีอานาจ เพราะผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถจะทาให้งานทั้งหมดขององค์การสาเร็จลุล่วงไปได้
แต่ต้องบริหารงานเพื่อให้คนอื่น ๆ ทางานเพื่อองค์การ (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ,์ 2547: 5)
ดังนั้น ผู้วิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
ต้องการที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เพื่อทราบและหาแนวทางใน
การปรับปรุง และพัฒนาการใช้อานาจในการบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จอันจะส่งผลให้บุคลากรมีขวัญ และกาลัง
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครู และบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครู และบุคลากรที่มีประสบการณ์แตกต่างกันการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
3. ครู และบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่ างกันการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของเฟรนซ์ และราเวน (French & Raven, 1968: 86-92) ซึ่งชัยเสฏฐ์
พรหมศรี (2549: 42 - 43) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
3. วุฒิการศึกษา

การใช้อานาจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. อานาจทางความเชี่ยวชาญ
2. อานาจอ้างอิง
3. อานาจโดยชอบธรรม
4. อานาจในการให้รางวัล
5. อานาจในการขู่บังคับ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ที่มีต่อ
การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเฟรนซ์ และราเวน (French & Raven, 1968: 88-93) ได้
เสนอฐานต่าง ๆ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้าน
อานาจในการให้รางวัล และด้านอานาจในการขู่บังคับ
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู และบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 ในปีการศึกษา 2560 จานวน 14 โรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลา
สนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 รวมจานวนทั้งสิน 197 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครู และบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 ในปีการศึกษา 2560 จานวน 132 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครทซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1983: 73-81) จากนั้นกาหนดสัดส่วน อย่างง่าย
โดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างตามขนาดที่กาหนด จึงได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 132 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่ อการใช้ อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนก 5
ประเภท คือ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้าน อานาจในการให้
รางวัล และด้านอานาจในการขู่บังคับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีได้
2. ผู้บริหารสถานศึกษานาไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อานาจในไปวางแผนการจัดกิจกรรมในการบริหาร
ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดได้เป็นอย่างดี

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการ
ใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถาม ซึ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อมู ลส่ ว นตั ว ของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเป็ นแบบตรวจ
รายการ (check list) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ เพศ ประสบการณ์
ที่ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยข้อคาถามมี 5 ประเภท
ได้แก่ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้านอานาจในการให้รางวัล
และด้านอานาจในการขู่บังคับ ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตาม
วิธีการของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-100) ดังนี้
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ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนามาสร้างเครื่องมือ
2. สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเรื่องที่จะวิจัยโดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจากดัชนีความสอดคล้อง (Index
of concordance: IOC)
3. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนาแบบสอบถามของ ไสว พังคะบุตร มาปรับปรุงและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ใหม่ เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ป รึกษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อตรวจสอบความถูกต้องและพิ จารณาให้
ข้อเสนอแนะ
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานศึกษาค้นคว้าอิสระ แล้วนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของคาถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC: Index
of Item-objective Congruence) ได้ค่า IOC คือ 0.67 ขึ้นไป
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ
จานวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่ตัวอย่าง
8. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970: 84-85) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2
2. ผู้วิจัยดาเนินการแจกและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจนับและตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของ
ผู้บ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่ มล าสนธิ สัง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
ดาเนินการ ดังนี้
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1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และวุฒิ
การศึกษา ในเรื่องความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ใช้ความถี่ (frequency) และ
ร้อยละ (present)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมผลการวิเคราะห์ ที่ใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ กาหนดค่าเฉลี่ย ตามระดับผลความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ
และวุฒิการศึกษาใช้การวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t-test จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน วิเคราะห์ โดย
ค่า One – way Analysis of variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนาค่าคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe, 1970: 21-23)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ครูมีความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ
ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจในการให้รางวัล และด้านอานาจในการขู่บังคับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริ หาร
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการใช้อานาจในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ครูมีความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ
ด้านอานาจโดยชอบธรรม ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจในการให้รางวัล และด้านอานาจในการขู่บังคับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่แล้ว ประกอบกับการ
คัดเลือกผู้บริหารที่มีการคัดกรองที่มีคุณภาพจึงทาให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาบริหารงานและใช้อานาจ
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ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา แสนใจกล้า (2548: 55) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อานาจของ
ผู้ บ ริ หารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาสระแก้ ว เขต 1 พบว่ า การใช้ อานาจของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของทิ พ วรรณ แสงทั บ ทิ ม (2547: 76) ได้ ศึกษาการใช้ อานาจของผู้ บ ริหารที่ ส่ ง ผลต่ อขวั ญ ของครูใน
สถานศึกษาเอกชน พบว่า 1) การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชานาญ ดีรัศมี (2548, หน้า 47) ได้ทาการศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอบ่อทอง พบว่า มีการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอบ่อทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลา ทัดมาลี (2547: 10) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนศรี
หฤทัย จังหวัดจันทบุรี พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของเครียทเนอร์, และคินิคกี้ (Kreitner, & Kinicki, 1998, abstract) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
พึง พอใจต่ อการใช้ อานาจของผู้ บ ริหารสถานศึกษาพบว่ า ผู้ ใต้บั ง คับบั ญ ชาจะพึ งพอใจต่ อการใช้ อานาจความ
เชี่ยวชาญ และอานาจการอ้างอิงมากที่ สุด โดยการใช้อานาจทั้งสองรูปแบบจะมีศักยภาพมากที่สุดในการพัฒนา
ความพึงพอใจในงาน การปฏิบัติงาน และลดการลาออกจากงาน ขณะที่อานาจการให้รางวัล อานาจตามกฎหมายมี
ผลกระทบทางบวกเล็กน้อย แต่อานาจการบังคับมีผลกระทบในทางลบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเคียซิเกอร์ ,
และมาร์ชานท์ (Kieseker, & Marchant, 1999: 62-67) ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้อิทธิพลเหนือผู้อื่นในสถานที่
ทางานในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วิธีการรวบรวมงานวิจัยที่มีอยู่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่ง
จากการรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้พบว่ามีรายงาน และงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า ในสถานที่ทางาน และ
องค์การต่างๆ ผู้บริหารมีการใช้อานาจบังคับมากที่สุด รองมาคือการใช้อานาจตามกฎหมาย และการใช้อานาจความ
เชี่ ย วชาญตามล าดั บ ซึ่ ง พบว่ า การใช้ ก ารใช้ อ านาจการบั ง คั บ ของผู้ บ ริ ห ารมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ บี บ บั ง คั บ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามความต้องการของตนแม้จะไม่สมัครใจ และใช้เพื่อสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น ซึ่งผล
จากการใช้อานาจเช่นนี้ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเครียดในการทางาน อันเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการลดประสิทธิภาพในการทางาน การขาดงาน และการลาออกจากงาน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการ
ใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน อาจสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมีประสิ ทธิภาพ มีการ
ใช้อานาจอย่างเหมาะสม จึงทาให้ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา ลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชานน ตรงดี (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า 1) การใช้อานาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ต่างกันมีการรับรู้การใช้
อานาจของผู้บริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2) ครู โรงเรียนมัธยมศึกษามีแรงจูงใจในการทางานโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของประสาร สุขสุคนธ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 1) การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้
อานาจของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนก คาวัจนัง
(2551: 66) ได้ ทาการศึกษาการใช้อานาจของผู้ บ ริหารกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านของข้า ราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่นครนายก พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการใช้อานาจอยู่ในระดับมาก คือ อานาจ
โดยชอบธรรม อานาจการให้รางวัล อานาจตามกฎหมาย อานาจทางความเชี่ยวชาญ ส่วนการใช้อานาจในการขู่
บังคั บอยู่ในระดั บปานกลาง ผู้ บริหาร สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่น ครนายกที่มี เพศต่ างกัน มี การใช้อานาจของ
ผู้บริหารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเฮอร์เซย์ , และบลองชาร์ด (Hersey, & Blanchard, 1999:
abstract) ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้อานาจของผู้นา พบว่า ผู้ตามจะตอบสนองและพึงพอใจผู้นาที่ใช้อานาจ
ความเชี่ยวชาญ และอานาจการอ้างอิงมากกว่าใช้อานาจการให้รางวัล อานาจตามกฎหมาย และอานาจการบังคับ
นอกจากนั้นยังพบว่า การใช้อานาจความเชี่ยวชาญ และอานาจการอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานและความพึง
พอใจมากที่สุด ขณะที่อานาจการให้รางวัล อานาจตามกฎหมายมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
ในระดับกลาง ส่วนอานาจการบังคับมีความสัมพันธ์ทางลบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบอร์เนทท์ (Barnett,
2003: abstract) ได้ศึกษาการใช้อานาจของครูใหญ่ในรัฐโคโรไลนา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูส่วนใหญ่
เห็นว่าครูใหญ่ใช้อานาจแต่ละรูปแบบเรี ยงลาดับมากไปหาน้อย คือ อานาจความเชี่ยวชาญ อานาจอ้างอิง อานาจ
การให้รางวัล อานาจตามกฎหมาย อานาจการบังคับ โดยที่ เพศ อายุ ระดับของโรงเรียน ประสบการณ์ของครูไม่มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้อานาจและครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะใช้อานาจการให้รางวัล และอานาจการ
บังคับมากกว่าครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านอานาจทางความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารควรใช้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ในการบริหารงานให้มาก
ที่สุดเพื่อการใช้อานาจที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้ า นอ านาจอ้า งอิ ง ผู้ บ ริห ารควรมี บุ ค ลิ กภาพที่ ดี สร้า งความน่ า เชื่ อ ถือ และความศรั ท ธากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ด้านอานาจโดยชอบธรรม ผู้บริหารควรยกย่องชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยดี
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ด้านอานาจในการให้รางวัล ผู้บริหารควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่น ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
สาธารณชน เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
5. ด้านอานาจในการขู่บังคับ ผู้บริหารควร ควบคุม กากับ ติดตามให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบ
ราชการ ด้วยความยุติธรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เชิงคุณภาพ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารอานาจของผู้บริหารต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อานาจในการบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
กลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อานาจ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นาชุ ด การสอน การอ่ า นจั บ ใจความ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้พัฒนาชุดการสอน เพื่ อศึกษาความพึ่ง
พอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จานวน 38 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ชุดการสอนการ
อ่านจับใจความสาคัญประโยภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบ SQ4R จานวน 1 แผน แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความเข้า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เทคนิ ค การอ่ า น SQ4R
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ชุด การสอนการอ่านจั บใจความสาคัญประโยคภาษาอัง กฤษด้ วยรูป แบบ SQ4R มี ประสิ ทธิภาพ
80.29/84.47
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : การพัฒนา, รูปแบบ SQ4R
ABSTRACT
This purpose of this research were to compare English Reading comprehension
before and after learning by leaning management , using SQ4R reading technique of
Masthayomsuksa 5/1 students of Chattrakan Witthaya School, Amphoe Chattrakan,
Pitsanulok and to study English Reading behavior by using SQ4R reading technique while
the student are learning. The sample consisted 38 students in Masthayomsuksa 5/1 in the
second semester academic year 2016 of ChattrakanWitthaya School, Amphoe Chattrakan,
Pitsanulok, under the By using purposive sampling. The experiment was set up for 16
hours. The research instruments were 1 lesson plans of using SQ4R reading technique,
English reading comprehension test and behavior observation forms. The design of this
research was one group pretest-posttest design. The statistics used were percentage, mean ,
standard deviation and t-test.
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The results of the study were as follows: The English reading comprehension of
Masthayomsuksa 5/1 students of ChattrakanWitthaya School, Amphoe Chattrakan,
Pitsanulok, posttes score of learning management by using SQ4R reading technique, was
significantly higher than pretest score at the .01 level.
Keyword : Development, SQ4R Method

บทนา
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งสานักเขตพื้นที่ การศึกษา เขต 39
เท่ากับ 25.09 รวมทุกโรงเรียน ในสังกัดคะแนนเฉลี่ย ในสังกัดจังหวัดพิษณุโลกไม่ถึง 50 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ข้อมูล การสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ตลอดปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ และผลคะแนน
ระดับชาติ (o-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50 และยังพบอีกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (พื้นฐาน) มี
คะแนนเฉลี่ยที่ต่า ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งเป็นผลมาจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสาคัญ
ภาษาอังกฤษได้จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อการเรียน ใน
ระดับที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับ ใจความ
สาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา

กรอบแนวความคิด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสาคัญมากในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะปัจจุบันต้องใช้เป็นภาษากลางใน
การสื่อสาร ติดต่อกับต่างชาติทีเข้ามาท่องเที่ยว ทาธุรกิจในบ้านเรา ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
แต่ปัญหาของนักเรียน ยังขาดทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมามีความสาคัญทั้งสิ้น
จากปัญหาทีพบการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนชาติตระการวิทยา
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตลอดปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษไม่
เข้าใจ และผลคะแนนระดับชาติ (o-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอ
ชาติ ต ระการ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ ถึ ง 50 และยั ง พบอี ก ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 3 (พื้นฐาน) มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่า ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งเป็นผลมาจากนักเรียนไม่
สามารถอ่านจับใจความสาคัญภาษาอังกฤษได้จากเหตุ ผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อ
ไม่ให้เป็นปัญหาต่อการเรียน ในระดับที่สูงขึ้น
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ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนการ
อ่าน ให้เข้าใจมากขึ้น โดยการนาการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R มาทา
การทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยสอนให้นักเรียนทราบ
ขั้นตอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. S - Survey อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดสาคัญของเรื่อง ใช้เวลาสั้น ๆ การอ่านคร่าว ๆ ช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถเรียบเรียงแนวคิดเรื่องที่อ่านได้
2. Q - Question การตั้งคาถาม เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดความสนใจในการ
อ่านเพิ่มขึ้น คาถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอยู่ คาถามจะต้องมี ความสัมพันธ์กับเรื่อง
ที่อ่าน และครอบคลุมใจความสาคัญของเรื่องนั้น เป็นคาถามในลักษณะ ใคร อะไร ทาไม อย่างไร สิ่งใด ตอนไหน
เมื่อไหร่ ซึ่งการตั้งคาถามจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน และสามารถจับประเด็นสาคัญของ
เรื่องได้ถูกต้อง
3. R - Read การอ่านข้อความในแต่ละตอนช้าอย่างละเอียดพร้อมค้นหาคาตอบสาหรับคาถามที่ได้ตั้งไว้
เป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็นสาคัญ ขณะกาลังอ่านอยู่ ถ้านึกคาถามได้อีกก็เขียนคาถามเพิ่มไว้ แล้ว
ตั้งใจอ่านจนกว่าจะได้คาตอบที่ต้องการ
4. R - Record ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่สาคัญ
และสิ่งจาเป็น เขียนอย่างย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน
5. R - Recite ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสาคัญ โดยใช้ภาษาของตนเอง ถ้ายังไม่แ น่ใจในบทหรือตอนใด
ให้กลับไปอ่านช้าใหม่
6. R - Reflect ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นที่เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ผู้เรียนอาจเชื่อมโยงความคิด
จากผลการนาการอ่าน จับใจความสาคัญภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R โดยการนามาทดสอบกับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จานวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ชุดการสอนการ
อ่านจับใจความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R
จานวน 38 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรต้น ชุดการสอนการอ่านจับใจความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ 32102)
โดยมีขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R 4 แผน จานวน 16 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนที่ 1 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบมะกรูด
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบหญ้านาง
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบมะขาม
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบเตย
จานวน 4 ชั่วโมง
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วิธีการวิจัย
จากสภาพปั จ จุ บั นปั ญ หาของนั กเรียนโรงเรีย นชาติต ระการวิ ท ยา อาเภอชาติ ต ระการวิ ท ยา จั ง หวั ด
พิษณุโลก ที่ไม่เข้าใจทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในการทาแบบทดสอบระดับชาติจึงทาให้คะแนนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ตลอดปี การศึกษา 2559 พบว่า ผู้ เรีย นมีปั ญ หาด้ า นการอ่า นภาษาอัง กฤษไม่ เข้า ใจ และผลคะแนน
ระดับชาติ (o-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50 และยังพบอีกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (พื้นฐาน) มี
คะแนนเฉลี่ยที่ต่า ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งเป็นผลมาจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสาคัญ
ภาษาอังกฤษได้จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านเป็นปัญหาที่ต้ องแก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อการเรียน ใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยดังนี้
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา (กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง
นักเรียนห้อง 5/1 จานวน 38 คน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบชุดการสอน
การอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ชาติตระการวิทยา (กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง นักเรียนห้อง 5/1 จานวน 38 คนอังกฤษ 3 ตามเกณฑ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยค
ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา (กลุ่ม ประชากร
ตัวอย่าง นักเรียนห้อง 5/1 จานวน 38 คน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 3 จานวน 4 ชุด คือ (1) สมุนไพรมะกรูด (2) สมุนไพรย่านาง (3) สมุนไพรใบเตย (4) สมุนไพรมะขาม
ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการศึกษาวิธีการที่จะทาให้นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ
วิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยนาการอ่านประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R มาช่วยสอนนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจทักษะการอ่านในการทาแบบทดสอบให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นโดยนารูปแบบ SQ4R ดังนี้
1. S - Survey อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดสาคัญของเรื่อง ใช้เวลาสั้น ๆ การอ่านคร่าว ๆ ช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถเรียบเรียงแนวคิดเรื่องที่อ่านได้
2. Q - Question การตั้งคาถาม เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดความสนใจในการ
อ่านเพิ่มขึ้น คาถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอยู่ คาถามจะต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่อง
ที่อ่าน และครอบคลุมใจความสาคัญของเรื่องนั้น เป็นคาถามในลักษณะ ใคร อะไร ทาไม อย่างไร สิ่งใด ตอนไหน
เมื่อไหร่ ซึ่งการตั้งคาถามจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน และสามารถจับประเด็นสาคัญของ
เรื่องได้ถูกต้อง
3. R - Read การอ่านข้อความในแต่ละตอนช้าอย่างละเอียดพร้อมค้นหาคาตอบสาหรับคาถามที่ได้ตั้งไว้
เป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็นสาคัญ ขณะกาลังอ่านอยู่ ถ้านึกคาถามได้อีกก็เขียนคาถามเพิ่มไว้ แล้ว
ตั้งใจอ่านจนกว่าจะได้คาตอบที่ต้องการ
4. R - Record ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่สาคัญ
และสิ่งจาเป็น เขียนอย่างย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน
5. R - Recite ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสาคัญ โดยใช้ภาษาของตนเอง ถ้ายังไม่แ น่ใจในบทหรือตอนใด
ให้กลับไปอ่านช้าใหม่
6. R - Reflect ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นที่เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ผู้เรียนอาจเชื่อมโยงความคิด
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จากผลการนาการอ่าน จับใจความสาคัญภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R โดยการนามาทดสอบกับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จานวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ชุดการสอนการ
อ่านจับใจความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ด้วยวิธีการเรียนรู้ แบบ SQ4R
จานวน 38 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 4 แผน จานวน 16
ชั่วโมง ประกอบด้วย
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 1 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบมะกรูด
แผนที่ 2 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบหญ้านาง
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบมะขาม
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง พืชสมุนไพร ใบเตย
จานวน 4 ชั่วโมง

สรุปผลการวิจัย
ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา (กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง นักเรียน
ห้ อ ง 5/1 จ านวน 38 คน) รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 3 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่าประสิทธิภาพแบบฝึกชุดการสอนการอ่าน
จับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่ม ประชากรตัวอย่าง นักเรียนห้อง 5/1
จานวน 38 คน) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.29/84.47 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่กาหนดไว้ คือ สื่อ
สิ่งพิมพ์เน้นแหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นที่เรียนโดยใช้แบบฝึกชุดการสอนการอ่านจับใจความสาคัญประโยค
ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา (กลุ่ม ประชากร
ตัวอย่าง นักเรียนห้อง 5/1 จานวน 38 คน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกชุดการสอนการอ่าน
จับใจความสาคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา ทั้ง 4 ชุดคือ (1) สมุนไพรมะกรูด (2) สมุนไพรย่านาง (3) สมุนไพรใบเตย (4) สมุนไพรมะขาม พบว่า
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.57 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.15

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและประโยชน์ของการสอนแบบ SQ4R ที่หากครูผู้สอนนาไปดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็น
กระบวนการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้อย่างสอดคล้องกันและจะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทักษะการคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ จากการทดลองผู้เรียนเรียนอย่างมีอิสระเกิดทักษะการเรียนรู้
แบบองค์รวมอย่างได้ผล
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การบริหารจัด การระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
The Administrative of Student Assistance System in Compulsory Education under
Mae Hong Son PrimaryEducational Service Area Office 2
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สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ต่อการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
มีค่ าความเชื่อมั่น 0.96สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลได้แก่ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิเคราะห์ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุ คคล รองลงมาคือ ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พบว่า เพศ และระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ทางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริหาร, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนขยายโอกาส
Abstract
The purposes of this researchwere to study the administrativeof student assistance
system in Compulsory Educationunder Mae Hong Son PrimaryEducational Service Area
Office 2and to compare the teachers’ opinions affecting to the administrativeof student
assistance system inCompulsory Education under Mae Hong Son PrimaryEducational
Service Area Office 2. The samples of the study were 205 teachers in Compulsory
Educationunder Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. The instrument
used to collect data was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.96. The
data analyzed by using percentages, mean, standard deviation, t-test and F-test.The results
were as follows:

185
1. The administrative of student assistance system in Compulsory Education under
Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 were overall and each aspect at
a high level. When consideration from high to low as follows:the acquaintance with
individual students, screening the students, promotion of the students, protection and
correction problems and passing on student to other involved bodies.
2. The comparisonof the teachers’ opinions to the administrative of student
assistance system in Compulsory Educationunder Mae Hong Son Primary Educational
Service Area Office 2were gender and education notdifferentand work experience
significantly different at the .05 level.
Key Word (s) : Administration, Student Assistance System,Compulsory Education.

บทนา
สภาพปัจจุบันระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป
รวมทั้งของเด็กและเยาวชนที่ก่อให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจรับค่านิยมต่าง ๆ ที่เข้ามาในสังคม เช่น การ
บริโภคสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่ งฟุ่มเฟือยทั้งโทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ เครื่องเสียง
ราคาแพง เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดการควบคุมตนเองในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาการติดสื่ออินเตอร์เน็ต ติดเกม
ออนไลน์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวและชุมชน ปัญหาชู้ สาว
ปัญหาการทะเลาะวิวาท การหนีเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้เยาวชน เด็กนักเรียนถูกมอมเมาไปกับการใช้เวลาและ
เงินในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เกิดผลกระทบในเชิงลบ และยังก่อให้เกิดความทุกข์
ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน การ
เผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาต่าง ๆ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกาหนดมาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและ
องค์กรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เชื่อมโยงสารสนเทศและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 7)
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และเนื่องจากการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ต้องพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมไปถึงเมื่อนักเรียนอยู่นอกโรงเรียนด้วย จึงจาเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ตั้ งแต่ ผู้ ปกครอง ชุ มชน ครู และผู้ บ ริหารโรงเรียน บุ คลากรทางการศึกษา ทั้ง ในโรงเรีย น เขตพื้ น ที่
การศึกษา และข้าราชการในส่วนกลาง สื่อมวลชน และภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมเกิดความตระหนักว่า ตนเองมีส่วน
รับผิดชอบต่อการพัฒนาของนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันแม้จะเป็นเพียงเด็กและเยาวชน แต่ในอนาคตจะเป็นทรัพยากร
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มนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ จะสามารถรั บ ผิ ด ชอบระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศต่ อไป (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : 41) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดการ
ดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไว้ 5 ประการได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
การคั ด กรองนั กเรี ย น การส่ ง เสริม และพั ฒ นานั ก เรี ย น การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หา และการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย น
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 19-30)
การดาเนินงานช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องอน เขต 2 ยังประสบปัญหาต่างๆในการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากยังไม่มีการดาเนินงานใน
การส่งต่อนักเรียนอย่างไม่จริงจังทาให้การดาเนินงานช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ประสบความสาเร็จ การดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีคุณค่าและความจาเป็นที่สถานศึกษาจะต้องนาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน
จากสภาพปัญหาของนักเรียนดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
เพื่อที่จะได้ทราบถึงการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผลการวิจัยเป็นประโยชน์ ที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรีย นให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์การทางาน

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
เพื่ อศึกษาการบริหารจัดการระบบดู แ ลช่ วยเหลื อนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามขอบข่ายการขั้นตอนการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อ
จากกระบวนการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่าการบวน
การบริห ารงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเริ่ม ตั้ ง แต่ ก ารรู้จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลจนถึ ง การส่ ง ต่ อ เป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวพันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ในที่นี้ผู้วิจัยจะนาเสนอเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ

187

วิธีการวิจัย
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่ องสอน เขต 2มี วัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัด การระบบดูแลช่ วยเหลื อนั กเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
สารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรที่ ในการวิจัย ครั้ง นี้ คือ ครูโรงเรีย นขยายโอกาสสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
แม่ ฮ่องสอน เขต 2จานวน 459 คนกลุ่ มตั ว อย่ างได้แก่ ครูโ รงเรีย นขยายโอกาสส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ปีการศึกษา 2560โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan.1970:8) โดยวิธีแบบง่ายด้วยการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนในแต่ละโรงเรียนได้จานวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2จานวนทั้งสิ้น 205 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพส่ ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถามซึ่ ง ได้ แก่ เพศ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาและด้านการส่ง
ต่อซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของLikert มี 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษา
มาสร้ า งแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ กษา จากนั้ น น าเครื่ อ งมื อ ที่ ป รับ ปรุ ง แล้ ว เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้น
ในแบบสอบถามกับนิยามศัพ ท์ที่กาหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยมีค่าIOC อยู่ระหว่าง .67–1.00
นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน คือ ครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6แล้วนาผลที่ได้มาใช้คานวณเพื่อหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของCronbach’s Alpha Coefficientได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิร์น ถึงผู้อานวยการโรงเรียนขยายโอกาส สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2เพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้ง 37 แห่ง ด้วยตัวของผู้ศึกษาเอง
3. ทาหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว
4. ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเครื่องมือ แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
ความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา และด้าน
การส่งต่อโดยหาค่าเฉลี่ย(ความหมายของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนซึ่งกาหนดตามเกณฑ์แปล
ความหมาย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,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 น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน น้อยที่สุด

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สรุปผลได้ดังนี้
1. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
n = 205
ด้านที่
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับ
SD
X
1.
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.38
0.62
มาก
2.
ด้านการคัดกรองนักเรียน
4.28
0.65
มาก
3.
ด้านการส่งเสริมนักเรียน
4.22
0.64
มาก
4.
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4.18
0.65
มาก
5.
ด้านการส่งต่อ
4.07
0.66
มาก
รวม
4.23
0.64
มาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 5) ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมพบว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ทุกด้ า นอยู่ในระดั บมาก โดยเรีย งลาดั บ จากค่า เฉลี่ย มากไปน้ อย ดั งต่ อไปนี้ ด้ า นการรู้จั กนั กเรีย นเป็ น
รายบุคคล รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียนด้ านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามเพศ
เพศ
n
SD
t
Sig.
X
ชาย
60
4.12
0.39
1.528
0.872
หญิง
145
4.21
0.37
รวม
205
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีการปฏิบัติ
ต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหว่างกลุ่ม
.116
2
.058
.392
.676
ภายในกลุ่ม
29.819
203
.148
รวม
29.935
205
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน
4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
ระหว่างกลุ่ม
1.156
3
.385
2.692
.047*
ภายในกลุ่ม
28.779
202
.143
รวม
29.935
205
*p <.05
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีการปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสโดยภาพรวม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้มีการกาหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดไปดาเนินการโดยกาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้
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ที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการนิเทศ กากับ ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งมีการจัดการ
ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นในสถานศึกษาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ สุรสาคร (2550) ได้ศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม พบว่าสภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมมีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา
ภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าสภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติมาก เรียงตามลาดับคือ ด้านเตรียมการและการวางแผน ด้านการ
ดาเนินงานตามแผน ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูประจาชั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลประจาชั้นเรียน ซึ่งข้อมูลเบื้อต้นได้
มากจากเอกสารต่างๆ ของนักเรียน เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน และจากการส่งต่อข้อมูลจาก
ครูป ระจาชั้ น รวมไปถึงการเยี่ย มบ้ านนักเรีย น เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล และทราบสภาพความเป็ นอยู่ของนั กเรียนจาก
ผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา (2556) ที่ได้วิจัยเรื่องการดาเนินงานระบบดูแล
ช่ ว ยเหลื อนั กเรีย นของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ประถมศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่งต่อ
ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผาชาติ เข็มวิชัย(2558) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการ
ดาเนินงานใน 5 ขั้นตอน มีขั้นตอนที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจมาก คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.2 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารได้ดาเนินการให้ครูประจาชั้นคัดกรองนักเรียนตามแบบประเมินต่างๆ และขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและนักเรีย นในการให้ข้อมูล ที่แท้ จริง และนาข้อมู ลมาวิเคราะห์ผลการประเมิ น ทาให้ส ามารถแบ่ ง
นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย เชวงชุติรัตน์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของผู้บริหารครูที่ปรึกษา และครู แนะแนว ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ ด้านการคัดกรองนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ วงศ์ฉลาด
(2553) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์
วิทยาคม) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบัว
โคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 5 ด้านให้มีประสิทธิภาพพบว่า ด้านการคัดกรอง
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นักเรียนครูเกิดความมั่นใจและเกิดขวัญกาลังใจสามารถดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถดาเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ความมุ่งหมาย
1.3 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากครู ผู้ปกครอง และชุมชนในความร่วมมือในการสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ
ด้านดนตรี ด้านกีฬา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และนา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวมถึงนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรี โพธิ์สานัก (2550) ได้ศึกษาปัญหาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย พบว่าปัญหาในการ
ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการส่งต่อนักเรียนตามลาดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน์ (2551) ได้ศึกษาการดาเนินงานตามระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็น
รายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการคัดกรองนักเรียน
1.4 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากโรงเรียนดาเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนและนานักเรียนแกนนาเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกิดขึ้น มีการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน และเมื่อพบปัญหาทางโรงเรียน
ดาเนินการส่งต่อภายในโดยเริ่มจากครูประจาชั้น ครูแนะแนว และผู้บริหาร ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทักษิณ วงศ์ฉลาด (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบัว
โคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพั ฒนาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครูเกิดความมั่นใจและเกิดขวัญกาลังใจสามารถดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ ค รู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจสามารถด าเนิ น งานการจั ด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ อมรรัตน์ อุดแก้ว (2554) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบดูแ ลช่ วยเหลื อนักเรียนโรงเรีย นยางคาพิ ทยาคม สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่ า
ดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยทดลองใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นและประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า สภาพการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายด้านด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามากที่สุด
1.5 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การดาเนินการส่งต่อนักเรียนภายในโรงเรียน โดยครูประจาชั้นมีการประสานงาน ติดตาม และส่งต่อข้อมูลที่ตนเอง
รับผิดชอบ ให้แก่ครูประจาชั้นคนใหม่ เมื่อเลื่อนชั้ นในแต่ละปีการศึกษา และพบว่าทางโรงเรียนไม่มีการส่งต่ อ
นักเรีย นไปยั ง หน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิ จั ย ของจั กรีโ พธิ์ ส านั ก (2550) ได้ ศึกษาปั ญ หาในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต
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2 ผลการวิจัย พบว่าปัญหาในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนและ
ด้านการส่งต่อนักเรียนตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ นีลนันท์ (2555) ที่ได้วิจัยเรื่องการ
ด าเนิ น งานตามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริม
นักเรียนและด้านการส่งต่อนักเรียนตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทางาน สรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและ
เพศหญิง มีการปฏิบัติต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งครูชายและครูหญิงต่างมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผล พรมทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิท ยาลัยปทุมธานี ที่เพศ ตาแหน่ง อายุ
ราชการ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนริศรา จูแย้ม
(2553) ได้ศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ที่
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งการทางาน และขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมี การปฏิบัติการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไม่ว่าวุฒิการศึกษาในระดับไหน ต่างก็ได้ทางานเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผล พรมทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ที่เพศ ตาแหน่ง อายุ
ราชการ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์ ชุมพร
(2557) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีพบว่าผลการเปรียบเทียบการดาเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนกุงเจริญพิทยา
คมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จาแนกตาม วุฒิการศึกษา ระหว่างครูผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กับ
ครูผู้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
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2.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีการปฏิบัติ การบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสโดยภาพรวม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีประประสบการณ์ในการทางานน้อยอาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด มานะคิด (2554) ที่ได้สรุปการเปรียบเทียบทัศนะของครูในการ
บริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นครู มี ค วามคิ ด เห็ น ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จ าแนกตามเพศ
ประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันยกเว้น วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ไม่
แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของเติม ปุราถาเน (2557) ได้ศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ผู้บริหารและครูควรให้ความสนใจเรื่องการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในด้ านการส่ง ต่อ โดยหาความช่ว ยเหลือเฉพาะทางให้ผู้เ ชี่ย วชาญหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไป
2. ผู้บริหารและครูผู้สอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้บริหารและครูบรรจุใหม่ มีประสบการณ์ในการทางานน้อย ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2ควรให้ความตระหนักและใส่ใจผู้บริหารโรงเรียน และครูกลุ่มนี้ โดยการให้เรียนรู้งานจากครูรุ่นพี่
ที่มีประสบการณ์มากแล้ว
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรียน
และศึกษาเจตคติของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 จานวนนักเรียน 40 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน จานวน 4 ชุด แผนการจัด การเรียนรู้ เรื่องกฎหมายน่ารู้ จานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 20 ข้อ และแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 81.93/ 86.61
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. เจตคติของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ปัญหาเป็น
ฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
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Abstract
The purposes of this research were to development learning activity package using
problem based learning in social, religion and culture for prathomsuksa 6 students to be
effective in accordance with 80/80, development criteria. Study the ability of students to
solve problems. The student’s attitudes toward learning after learning by using learningbased learning packages were studied. The cluster random sampling was
employed to select students from prathomsuksa 6 students at Wattakwian (Sai-utit) School,
of semester 2 of academic year 2017,. and 48 students in 6/4 class was selected. This
research instrument was a set of learning activities by applying 4 sets of problem-based
learning management. The lesson plans about the law 4 plans‚ 30 achievement tests, 20
Problem Solving Tests and 15 of the student’s attitudes test toward learning by using
problem-based learning. The statistics used for data analysis were percentage, mean,
standard deviation and t-test development.
The results of the study were as follows:
1. The development learning activity package using problem based learning had
efficiency of (E1/ E2) = 81.93/86.61.
2. The student’s posttest scores in achievement test were significantly higher than
pretest scores at .05.
3. Test results to measure the ability to solve problems. After the study at .05
statistical level.
4. Attitudes of students after learning by learning activities using applied learning
management. The problem is at the very base level.
KeyWords : Learning activity, Problem Base Learning (PBL)

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มีความมุ่งหมายว่า (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า 3-4) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.
2551 ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถใน
การคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6-7) รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่ างมี ความสุข ” และพั ฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง
มีความสุข (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 14-18)
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การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐาน
หลายด้านท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
จะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
มาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ที่ชัดเจนขึ้น วิชาสังคมศึกษาได้ถูกละเลยมานานเพราะไม่ใช่วิชาที่จะช่วยในการเพิ่มจีดีพีของประเทศ ครูสังคมศึกษา
จึงสอนสังคมเป็นแบบสังคมศึกษาเชิงรับ (Passive Social Studies) ไม่ใช่สังคมศึกษาเชิงรุก (Active Social
Studies) ที่เน้นการแก้ปัญหามากกว่าการให้ข้อมูล ในอนาคตต้องเน้นการสอนสังคมศึกษาในลักษณะของการสร้าง
คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นมาในแต่ละยุคเป็นอย่างไร ในแต่ละยุคแก้ปัญหาและสร้างสังคม
กันอย่างไร ประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร ถ้าไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่จะมีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่
และอาจจาลองสถานการณ์ว่า ถ้าใช้ทางเลือกอื่นจะเป็นอย่างไร การสอนสังคมศึกษาในยุคใหม่จึงต้องเน้นการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทาโครงการ และการฝึกให้มีผลงานใหม่ ๆ หรือทางเลือ กใหม่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมาเองได้ การ
เรียนรู้สังคมศึกษาอย่างสร้างสรรค์หรือเชิงรุกจะทาให้เราสร้างสังคมสาหรับอนาคตได้อย่างมี คุณค่า (เดลินิวส์,
2557) ซึ่งตรงกับ ประสบการณ์ในการทาหน้าที่ป ฏิบัติ การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนวัดท่ าเกวียน (สัยอุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
พบว่าครูผู้สอนส่วนมากยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม เช่น อธิบาย บอกจด ท่องจา ถามตอบ เน้นเนื้อหา ใช้สื่อการ
สอนไม่หลากหลาย และไม่น่าสนใจ การออกข้อสอบเน้นการท่องจา วัดเนื้อหา ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการ
คิดและความสามารถใน การแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ร้อยละ
80 ดังนี้ ปีการศึกษา 2557-2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.65, 73.15 และ 73.96 ตามลาดับ (รายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ), หน้า 9)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาทุกระดับ
ในปัจจุบันและในอนาคต เพราะจะทาให้ลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอน
ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง มาสู่การให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองและทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ครูจะมีบทบาท
เป็นเพียงผู้ประสานงานให้การทากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
สร้างความรู้จากกระบวนการทางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวันและมีความสาคัญต่อ
ผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้นาตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้
ฝึกฝน การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 ก, หน้า 1) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาความ คิดของ
ผู้เรียน สามารถใช้สอนได้กับทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการเรียนรู้สังคมศึกษา
อย่างสร้างสรรค์หรือเชิงรุก ทากิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้จากการกระทา (Learning by doing) ช่วยทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
4. เพื่อศึกษาเจตคติ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัด การเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสามารถในการแก้ปัญหา

เจตคติต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ นั กเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 7 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 286 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 40
คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 4 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ จานวน 4 แผน ใช้ในการทดลอง 14 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ จานวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
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4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
5. แบบวัดเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบ Rikert รวมจานวน 1 ฉบับ จานวน 15 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนการวิจัยและลงชื่อยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
2. ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเวลา 14 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ไว้
เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติของนักเรียนหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้ t – test แบบ Dependent
3. ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. วิ เ คราะห์ ผ ล
การวัดเจตคติของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย ทาให้ได้สิ่งต่อไปนี้
1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2)
เท่ากับ 81.93/ 86.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรีย นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดย
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ก ารจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

200

อภิปรายผล
พบประเด็นที่จะอภิปรายได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 81.93/ 86.61 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการ
สร้างชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้เป็ นล าดับ ขั้น ตอนเริ่มจากการเลื อกหัว ข้อ กาหนดเนื้อหาที่ จะจัด ทาชุ ดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ จัดทาชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ด้วยการกาหนดสถานการณ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคือ การระบุกาหนดปัญหา แผนการศึกษาค้นคว้า บันทึกความรู้ และ
สรุปองค์ความรู้ โดยมี ขั้นตอนของการจั ดการเรียนรู้ประกอบด้ วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้น ทาความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นสังเคราะห์ ขั้นสรุปประเมินค่าของคาตอบ ขั้นนาเสนอ และประเมินผลงานสร้าง
แบบทดสอบประจาชุดกิจกรรม จัดทาสื่อการเรียน การสอนดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553,หน้า 19-20) การสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือชุดการเรียนการสอนเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นครูควรดาเนินการเป็นขั้นตอน
ด้วยการเลือกหัวข้อกาหนดขอบเขต และประเด็นสาหรับของเนื้อหา กาหนดเนื้อหาที่จะจัดทาชุดการเรียนการสอน
เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบ จัดทาชุดการเรียนการสอนวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การรวบรวมและจัดทาสื่อการเรียนการสอน และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 8)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอนคือ กาหนดปัญหา ทาความเข้าใจกับปัญ หา ดาเนิน
การศึกษาค้นคว้า นาเสนอและประเมินผลงานสรุปและประเมินค่าของคาตอบ และสังเคราะห์ความรู้ ส่งผลให้ชุด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 81.93/ 86.61
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 สอดคล้องกับ ขนิษฐา ไชยกาล (2557, หน้า 119-120) ได้ศึกษาการสร้างชุดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารเสพติด
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92/
83.33 และฤดีรัตน์ แป้งหอม (2558, หน้า 90-98) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/ E 2) เท่ากับ 83.20/81.27
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดย
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์การจัดการเรีย นรู้ เป็ นวิธีจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการแบ่งกลุ่ม นักเรียนจะได้รับการเสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนจะช่วยกันระดม
ความคิด เสนอปัญหาต่าง ๆ จัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ ศึกษาค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง
ๆ ร่วมกันสรุปความรู้ เชื่อมโยงความรู้ ทาความเข้าใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ และนักเรียนจะพบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้น
จากการดาเนินการตามกระบวนการโดยตลอด และเรื่องใหม่ ๆ ที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เสมอ ดังที่ ดัช (Duch,
Barbara, J. 1995) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนักเรียนได้รับการเสนอปัญหา ระดมความคิดจาก
ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานักเรียนช่วยกันเสนอปัญหาต่าง ๆ จากประเด็นที่ได้รับร่วมประชุมกันใหม่เพื่อศึกษา
เรื่องต่าง ๆ ร่วมกันสรุปความรู้เชื่อมโยงความคิดรวบยอดใหม่กับความคิดรวบยอดเดิม ทาความเข้าใจกับสิ่งที่ได้
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เรียนรู้ใหม่ในขณะที่แก้ปัญหา และนักเรียนจะพบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามกระบวนการโดย
ตลอดและเรื่องใหม่ ๆ ที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เสมอ นักเรียนช่วยกันจัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ต้องศึกษา
และเรียนรู้ และทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 137-138) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดย
ผู้สอนอาจจะนาผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปั ญหา และฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา มีการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจนได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ
การคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับ ฤดีรัตน์ แป้งหอม (2558, หน้า 90-98) ได้ศึกษาการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนมีค่า สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และชไมพร เลากลาง.
(2558, หน้า 55-56) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พืชมีการตอบสนองและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิ จัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ พืชมีการตอบสนองและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรีย นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดย
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึก ให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่นักเรียนไม่เคยประสบ
มาก่อน ที่ท้าทายให้นักเรียนอยากรู้คาตอบ แสวงหาคาตอบเพื่อบอกสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด หา
วิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสาเหตุแล้วสรุปเป็นสมมติฐานเสนอรูปแบบการค้นคว้าและทดลองเพื่อหาคาตอบและ
การอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้วิธีแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ด้วยวิธีดังกล่าวทาให้นักเรียนเกิด
ทักษะและความรู้ไ ปใช้ แก้ปั ญ หาได้อย่ า งประสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง สมจิ ต สวธนไพบู ลย์ (2547, หน้ า 91-92) การจะ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ผู้สอนจะต้องจัด บรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น
อยู่เสมอ หยิบยกปัญหาที่ผู้เรียนไม่เคยประสบมาก่อน เหมาะสมกับเชาว์ปัญญาของผู้เรียน น่าสนใจ และท้าทาย
ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต อยากรู้คาตอบ แสวงหาคาตอบ คาดคะเนคาตอบ รวบรวมข้อมูล พิจารณาข้อมูลทดสอบ
คาตอบ สรุปคาตอบ และทาให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขั้นการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเวียร์ (Weir,1974,
p. 18) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอนขั้นระบุปัญหา ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหา ขั้นค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหาหรือตั้งสมมติฐาน ขั้นพิสูจน์วิธีแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ กนก จันทรา
(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พิมพ์ใจ เกตุการณ์ (2558, หน้า 95-96 ). ผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ทาให้นักเรียนเรียนรู้ปัญหา และศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้โดยอิสระ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในการแนะนา ส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรี ยนคิด นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้
และการทางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังสามารถนาไปศึกษานอกเวลา
เรี ย นได้ ดั ง ที่ สุ ค นธ์ สิ น ธพานนท์ (2553, หน้ า 21-22) ประโยชน์ ข องชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้
ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเองเป็นการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน
และสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ จักทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และใช้เป็นสื่อในการศึกษานอกเวลา
เรียนได้ สอดคล้องกับ สุพรรษา สุลีทัศน์ (2555, หน้า 64-66) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด และอภิชัย เหล่าพิเดช (2556,
หน้า 81-91) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่องปัญ หาทางสังคมของไทย ของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้ วยการจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้ปั ญหาเป็น ฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ครูควรอธิบายขั้นตอนการจัดกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเข้าใจตรงกันและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ควรเลือกปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีมาให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีอิสระในการทา
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
2. ควรทาการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
3. ควรทาการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน การแก้ปัญหาโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
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ปัจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของการบริ ก ารงานวิช าการของโรงเรีย นขนาดเล็ก ในสัง กั ด
สานักงานการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
THE FACTORS AFFECTING ACADEMIC
EFFECTIVENESS OF SMALL SHOOLL
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

AFFAIRS ADMINISTRATION
UNDER KAMPHEANGPHET

โสรยา กันเสือ
สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.สมเกียรติ บุญรอด

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ ก ในสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาแพงเพชร เขต 1 2) ศึ กษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูและผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต1 จ านวน 263 คน เครื่องมือทีใช้ เป็ นแบบสอบถามวิ เคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ ในการวิจั ยเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.89 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่าง
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 เรียงลาดับความสาคัญคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X6) ด้าน
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน (X1) ปัจจัยด้านครูผู้สอน(X3) ด้านผู้บริหาร(X4) เขียนสมการ
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ ̂ = -0.723 + 0.661 (X6) + 0.386 (X1) + 0.530 (X3) 0.357 (X4) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂ = 0.583 (X6) + 0.248 (X1) + 0.415 (X3) – 0.271 (X4)
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ประสิทธิผล, งานวิชาการ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) to study level of factors affecting the
academic administration of small School under Kampheangphet Educational Service Area
Office 1 2) to study the effectiveness of academic administration of small School under
Kampheangphet Educational Service Area Office 1 3) to study the relationship between
factors affecting academic administration of small School under Kampheangphet
Educational Service Area Office 1 and 4) to make the regression equation of the academic
administration of small School under Kampheangphet Educational Service Area Office 1.
The sample of this consist of 363 teacher and educational Manager in small School under
Kampheangphet Educational Service Area Office 1. The research tool was 5 level rating
scale. The data were analyzed by frequency , percentage , average , standard deviation ,
Penson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.The results showed that
The factors the level of factors affecting the academic administration were was at the high
level. The factor the level of effectiveness of academic administration were was at the high
level.The factor affecting Academic Administration Effectiveness and the Academic
Administration Effectiveness of small schools under Kampheangphet Educational Service
Area Office 1 were positive correlated with statistically significant at level .05.The
predictive equation postulated affecting factor pertaining to the Academic Administration
Effectiveness at .05. statistical significant level to such the media, material and educational
technology (X6) the relationship and participation of the schools and the community (X1)
the teacher (X3) and the administration (X4) .The equation yielded a raw score of ̂ = -0.723
+ 0.661 (X6) + 0.386 (X1) + 0.530 (X3) - 0.357 (X4) Finally the equation also yielded a
standard score of ̂ = 0.583 (X6) + 0.248 (X1) + 0.415 (X3) – 0.271 (X4)
Keyword (s) : Factor effecting, Effectiveness, Academic administration

บทนา
ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพ ทาให้หลายประเทศตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สาหรับประเทศไทยกระทรวง ศึกษาธิการมี
การบั ญญั ติ ให้สถานศึกษาเป็ นนิ ติบุ คคลให้มี การกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาในด้ านวิ ชาการ ด้ าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:33) จากการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 โดยมีวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปโดยให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพในปี พ.ศ. 2561 และปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยยังได้กาหนดกรอบแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพั ฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ (กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. 2554:2)
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนับเป็นการบริหารที่มีความแตกต่างจากโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากการสรุปของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551:45-46) ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพการจัดการศึกษาพบจุดอ่อนด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งพบว่า มีความแตกต่างระหว่าง โรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากยังขาดศักยภาพ ทั้งด้านครู วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ
รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้งคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเกิ ดจากในโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถนา
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้ครบ และจากการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
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(O-Net) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ากว่า
ร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและการงานอาชีพฯ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เท่าทันกับ
การเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พุทธศักราช 2558
จากสภาพปั ญ หาและสาเหตุ ดั ง กล่า วในข้า งต้ น ผู้ วิจั ย จึ ง มี ความสนในที่ จ ะศึกษาปั จจั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลนาไปใช้ในวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับบริบทของการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับครูวิชาการ
และผู้บริหารที่ได้ทราบระดับการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถนาไปเป็น
แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาแพงเพชร เขต 1
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาแพงเพชร เขต 1
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยใช้กรอบแนวคิดของนักวิชาการดังนี้
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 6 ด้าน (นิตยา แสนสุข. 2556: 5)
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใช้แนวคิดของ มอทท์(Mott,1972,pp. 20-24) ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถ 4 ด้าน ได้กรอบแนวคิด ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
1. ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
กับชุมชน
2. ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่
3. ด้านครูผสู้ อน
4. ด้านผู้บริหาร
5. ด้านการจัดการงบประมาณ
6 ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 4 ด้าน ดังนี้
1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก
3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน
4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประชากรทีใช้ คือ ครูและผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 111 โรงเรียนจานวน 839 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ได้จานวนครูและ
ผู้บริหาร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 263 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของเบสท์
และคาห์น (Best & Kahn, 1993, p. 247) โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งใน
การทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 51 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .66 ถึง .95 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา พัฒนามาจากเครื่องมือประสิทธิผล
องค์การของฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 400) สอบถามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร สังกัด
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
.61 ถึง .94 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษา
มาสร้ า งแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ กษา จากนั้ น น าเครื่ อ งมื อ ที่ ป รับ ปรุ ง แล้ ว เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้น
ในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .5–1.00
นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้มาใช้
คานวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s
Alpha Coefficientn ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ติดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวม
ข้อมูลในโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. นาหนังสือจากเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับหนังสือที่ได้ของไว้จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอเก็บรวมรวมข้อมูล
โดยผู้วิจัยจัดส่งทางไปรษณีย์ และส่งด้วยตนเองบางส่วนโดยจัดส่งแบบสอบถามจานวน 263 ฉบับ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมระบุวันส่งแบบสอบถามกลับคืนผ่านทางไปรษณีย์ที่ผู้วิจัยเตรียมให้ และผู้วิจัยก็เก็บคืนด้วยตนเองบางส่วน ทั้งนี้
โรงเรียนที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์ผู้วิจัยจะติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูลก่อนล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์
4. จานวนแบบสอบถามทีส่งไปให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 263 ชุด ได้รับกลับคืนจานวน 263 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของแบบสอบถามทีส่งไปทังหมด
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาไปจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์สาเร็จรูป โดยเลือก
เฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ทีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (̅ ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.วิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการสอนและขนาดของโรงเรียน โดยใช้คะแนน
เฉลี่ย (̅ ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
5. วิเคราะห์ปัจจัยด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน ด้านความพร้อมของอาคาร
สถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการงบประมาณ และด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
6. ทาการทดสอบตัวแปรพยากรณ์ทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการงานวิชาการของโรงเรียน ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยต้องมีค่าความสัมพันธ์กันน้อย คือมีค่า Tolerance ไม่น้อยกว่า
.10 และค่า VIF น้อยกว่า 10 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, หน้า 252)
7. สร้างสมการทานายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน โดยกาหนด
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
กับชุมชน
2. ปัจจัยด้านความพร้อมของอาคารสถานที่
3. ปัจจัยด้านครูผู้สอน
4. ปัจจัยด้านผู้บริหาร
5. ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ
6. ปัจจัยด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

n = 263
SD
̅
3.50 0.32
3.43
3.53
3.52
3.64
3.58

0.38
0.39
0.38
0.42
0.44

ระดับ

อันดับ

มาก

5

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

6
3
4
1
2

โดยภาพรวม
3.54 0.33
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ ปัจจัยด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
ปัจจัยด้านครูผู้สอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยด้านความพร้อมของอาคารสถานที่
2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ประสิทธิผลของโรงเรียน

n = 263
SD
̅
3.23 0.53

ระดับ

อันดับ

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ปานกลาง
4
เรียนสูง
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
3.84 0.73
มาก
1
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
3.73 0.63
มาก
2
4. ความสามารถในการปรับ เปลี่ ย นต่ อสภาวะแวดล้ อมที่ ม า 3.62 0.75
มาก
3
กระทบทั้งภายในและภายนอก
โดยภาพรวมรวม
3.61 0.50
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก
ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
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3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
1
.632(**)
.355(**)
.590(**)
.495(**)
.685(**)
.792(**)
X1
1
.521(**)
.443(**)
.415(**)
.535(**)
.534(**)
X2
1
.548(**)
.601(**)
.473(**)
.319(**)
X3
1
.875(**)
.685(**)
.518(**)
X4
1
.701(**)
.513(**)
X5
1
.798(**)
X6
1
** p<.01
* p<.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งคู่ที่มีความสาพันธ์กันมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร(X4) กับปัจจัยด้าน
การจัดการงบประมาณ(X5) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ การจัดการงบประมาณ(X5) กับปัจจัยด้านความ
พร้อมของสื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(X6)
4. ผลการศึกษาปัจจัยที่สามารถสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์ ประสิทธิผล
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ตัวแปรพยากรณ์
b
Std. Error
ß
t
p
ค่าตงที่ (Constant)
-.723
.196
-3.681 0.00
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
.661
.047
.583 14.032 0.00
(X6)
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
.386
.061
.248 6.319 0.00
โรงเรียนกับชุมชน (X1)
ปัจจัยด้านครูผู้สอน(X3)
.530
.087
.415 6.087 0.00
ด้านผู้บริหาร (X4)
-.357
.089
-.271 -4.014 0.00
R Square= .730 Adjusted R Square =.726 Std. Error of the Estimate=.26000
* p<.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันทานายผลของตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ในการสร้างสมการณ์ พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (X6) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน (X1) ปัจจัยด้านครูผู้สอน(X3) ด้าน
ผู้บริหาร(X4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ได้ร้อยละ 73.0

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีประเด็นสาคัญที่ควรแก่การนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ผลการวิเคราะห์อธิบายได้ว่าระดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ปัจจัย ด้านการจัดการงบประมาณ ปัจจัยด้านสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และปัจจัยด้านครูผู้สอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีระบบการบริหารติดตามด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระเบียบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ การโอนงบประมาณไปยังโรงเรียนโดยตรงทาให้เกิดการคล่องตัวในการเบิกจ่าย
มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในรูปคณะกรรมการโดยยึดถือตามระเบี ยบแนวทางกาหนด ได้รับการสนับสนุนวัส ดุ
อุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นๆ มีอิสระในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้ตามความต้องการ หน่วยงานทางการศึกษามีความ
ตื่นตัวในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอีกทั้ งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้การ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เห็นความสาคัญ
และมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเองเนื่องจากมีแผนการพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะ
ยาว เน้นการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน
(ทองศรี) (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พบว่า
ปัจจัยด้านครูผู้สอน ด้านการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นราภรณ์ คาหวาน
(2554: 92-96) พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานวิชาการ
2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก
ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ได้กาหนดนโยบายเป็นรูปธรรม ครอบคลุมสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวง นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง การ
กาหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีโครงสร้างชัดเจนเป็นเอกภาพ มีการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนทาให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งบุคลากรเห็นความสาคัญและมีความต้องการที่จะรับการพัฒนาที่
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สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ มีการนา
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ หน่วยงานทางการศึกษามีความตื่นตัวในการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสนใจและต้องการที่จะ
พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย นขนาดเล็ กในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอิลฮาม อาเก็ม (2557:
บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิตติมา มั่นคิด (2558:วารสารวิจัย) พบว่าประสิทธิผลการบริหารงานวิ ชาการ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ผลการวิเคราะห์ อธิบายได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ
ปัจ จั ย ด้า นผู้ บ ริหารกับ ปั จ จั ยเรื่องการจั ดการงบประมาณ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีระบบการบริหารงานชั้นเจนเป็นเอกภาพ มีการกระจายอานาจในการบริหาร
จัดการทุฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดระเบียบ แบ่งหน้าที่ชัดเจน บริการฉับไว มีการดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด มี
แผนงาน/โครงการครอบคลุมชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ มีการนาผลงานที่
ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ กาหนดให้มีผู้ร่วมรับผิดชอบงานได้ครอบคลุม อีกทั้งมีระบบการ
บริหารติดตามด้านการเงินที่มีระบบประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ มีสวัสดิการทางการเงินที่เอื้อต่อการเบิกจ่าย การโอนงบประมาณไปยังโรงเรียนโดยตรงทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุ มชนและหน่วยงานอื่นๆ
สอดคล้องกับ ดวงเพ็ญ ทุคหิต (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ ตาม
ความคิดเห็นครูโรงเรียนขนาดเล็ กสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทั ยธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้า น
ผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับงานบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งสอดคล้อง
กับ กิตติมา มั่นคิด (2558:วารสารวิจัย) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวก อย่าง
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4. ผลการศึกษาตัวแปรพยากรณ์ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ซึ่งผลการพยากรณ์แบบ
ขั้นตอนโดยการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(X6) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 62.7 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก รองลงมา ด้านความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน (X1) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 39.0 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน(X3) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 34.8 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ด้านผู้บริหาร (X4) สามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 24.5 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก และจากผลการวิจัยพบว่า สามารถพยากรณ์ร่วมกัน
ได้ร้อยละ 73.0 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีระบบการ
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บริหารงานชั้นเจนเป็นเอกภาพ มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดระเบียบ แบ่งหน้าที่
ชัดเจน ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด มีแผนงาน/โครงการครอบคลุมชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกที่มีประสิทธิภาพ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของทั้ งถิ่น ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานและตนเอง ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นๆ การจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนตามรายหัวนักเรียนทาให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้ตามความต้องการ หน่วยงานทางการ
ศึกษามีความตื่นตัวในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอีกทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับ นราภรณ์ คาหวาน (2554:92-96) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารวิชาการ ต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนางานด้านหลักสูตรการนาหลักสูตรไปใช้ งานด้านการเรียนการสอน
งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัด ผลประเมินผล และงานอบรมทางวิชาการ คุณภาพ
วิชาการจะเกิดผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ที่มีการดาเนินงานตามกระบวนการการบริหาร ด้วยความรู้ในหลักการ
แนวคิดทางการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับ สุปัญญา หาแก้ว (2556: 47) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 พบว่า สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ กิตติมา มั่นคิด (2558:วารสาร
วิจัย)พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถทานาย
การประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้แก่ ด้านชุมชน (X4) ด้านครูผู้สอน (X3) และด้านผู้บริหาร (X2) เขียนสมการทานายได้ดังนี้ สมการใน
รูปคะแนนดิบ ̂ = 0.471 + 0.198(X4) + 0.144(X3) + 0.048(X2) สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂ = 0.274(Z4)
+ 0.200(Z3) + 0.068(Z2)

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความพึงพอใจในทุกด้าน
อย่างเพียงพอ แต่ยังพบว่าด้านความพร้อมของอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ฉะนั้น ผู้บริหาร และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ควรใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรับหรือพัฒนา กาหนดนโยบายวาง
แผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกด้าน
2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ฉะนั้น ผู้บริหารควรใช้ กาหนดนโยบายวางแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. จากการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
น้อยที่สุด คือ การจัดการงบประมาณ กับปัจจัยด้านความพร้อมของสื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฉะนั้น
ผู้บริหาร ควรจัดงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพิ่มขึ้น
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ความสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
The Relationship between the Academic Administration and the Activities of
“Moderate Class, More Knowledge” in the Schools under the Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3
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ภาควิชา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการ
กับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสายผู้สอน จานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถาม ความครอบคลุม และความชัดเจนของภาษา แล้ว
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ทุกข้อคาถามของแบบสอบถามว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 และนาไป
เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผลการวิจัย พบว่า
1) ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2) ระดับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : การบริหารงานวิชาการ / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Abstract
This study aims to study the relationship between the academic administration and
the activities of “Moderate Class, More Knowledge” in the schools under the Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3. The samples group was 322 teachers; the tool
was a rating scale with 5-level including 2 sections. The study results showed as follows.
1) The academic administration in the schools under the Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3 was at the high level in overall.
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2) The activities of “Moderate Class, More Knowledge” in the schools under the
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 was at the high level in overall.
3) The relationship between the academic administration and the activities of
“Moderate Class, More Knowledge” in the schools under the Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3, it found that the relationship in overall with statistical
significance at level 0.01 with the moderate level of the positive correlation coefficient.
When considering the relationship in each aspect of the academic administration and the
activities of “Moderate Class, More Knowledge” in the schools, it found that the positive
correlations is at the moderate level.
Key words : Academic Administration, activities of “Moderate Class, More Knowledge”

บทนา
งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักและสาคัญที่สุดของสถานศึกษา ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการจะเป็นตัวบ่งชี้คุ ณภาพทางการศึกษาและมาตรฐานโรงเรียน และเป็นงานที่
เป็นหัวใจของโรงเรียน โดยมีหลักสูตรเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่ใช้กากับการจัดระบบการทางานของ
โรงเรียนและใช้กากับกระบวนการดาเนินงาน ในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองและสนับสนุนการทางาน
วิช าการของโรงเรี ย นคือให้ผ ลผลิ ตที่ มี คุณ ภาพให้ไ ด้ คนดี ที่ เป็ น คนสมบู รณ์ง านวิ ช าการจึ ง กลายเป็ นงานที่ เป็ น
ศูนย์กลางของโรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั้ง ระบบ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548 : 10) การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 13-16 ) สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ควรเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู”้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มดาเนินงานจากสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนนา
ร่อง ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ และเป็นโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน จนปัจจุบันได้ดาเนินการให้ทุกโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ดาเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามเวลาดังกล่าว ในส่วนของการบริหาร
จัดการด้านงานวิชาการ สถานศึกษาต้องมีความพร้อม มีการบริหารจัดการเวลาเรียน การกาหนดโครงสร้างเวลา
เรียน และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดตารางเรียน การกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัด
กิจกรรม ครูผู้สอนต้องลดบทบาทจากเดิมที่คอยสอนเนื้อหา สาระมาเป็นผู้ที่คอยอานวยความสะดวก กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเวลารู้จากสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ สร้างบรรยากาศและจัด
สถานการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยเหตุที่การจัดการเรียนการสอนเป็น
นโยบายใหม่ที่กาลังดาเนินการทาให้มีปัญหาและอุปสรรค์ต่างมากมาย ทั้งการบริหารจัดการด้านงานวิชาการที่เป็น
หัวใจหลักในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ดาเนินไปได้ด้ วยดี เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาที่ในละแห่งมีบริบทต่างกัน ทั้งขนาดของโรงเรียน จานวนครู ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การทางานของครู อาคารสถานที่ งบประมาณ การบริหารจัดการ จะทาให้เกิดปัญหาใน
ส่วนของการปรับโครงสร้างเวลาเรียน รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การดาเนินงาน การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และการวัดผลประเมินผล

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดย
มุ่งหวังที่จะใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการซึ่งจะนาไปสู่การ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการศึกษาโดยรวมต่อไปเพื่อ
เสนอแนวทางให้สถานศึกษาทุกระดับ นาไปประกอบ การพิจารณา กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เขต 3

1..เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

2. เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาและกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การบริหารงานวิชาการ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 29-30)
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล การประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. ด้านการนิเทศการศึกษา

1.
2.
3.
4.

5.

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(จุฑามาศ สุธาพจน์ และ
ธีระดา ภิญโญ, 2559)
โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการดาเนินกิจกรรม
ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐานของการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน

219

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจั ดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,089 คน จาก 150 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบง่าย (Simple Random Sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (Krejcie, R.V., and Morgan D.W.,
1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 322 คน จากนั้นใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ที่ได้รับการสุ่มมาจานวนตามอัตราส่วนครูในโรงเรียน และได้จานวนประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่
1. การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจ
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 ด้านการวัดผล การประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.7 ด้านการนิเทศการศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่
2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน
2.2 ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 ด้านการดาเนินกิจกรรม
2.4 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้
2.5 ด้านการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่ง
ประกอบด้วยชุดคาถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามการ
บริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดและทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการ
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale) ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5
ระดับ โดยการกาหนดน้าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)
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ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมบดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ในสถานศึ กษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมบด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อคาถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของมอทท์ (Mott, 1972)
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale)

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
จากเอกสาร หนังสือ ตาราต่าง ๆ
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
5. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
6. น าแนวคิด และทฤษฎีจ ากข้อ มู ล ทั้ งหมดมาสร้า งแบบสอบถามฉบั บร่า งให้คลอบคลุ ม เกี่ยวกับ การ
บริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นการหาความเที่ยงตรง การทดสอบหาค่า
อานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่าง
ที่สร้างขึ้นมาดาเนินการดังนี้
1.1 เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 เสนอแบบสอบถามที่แก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างคานิยามศัพท์ ครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนความ
ชัดเจน และการใช้ภาษาที่เหมาะสมของข้อคาถามโดยผู้เชียวชาญ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อ
ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด
ขั้นที่ 2 ประสานงานกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 3 นักวิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
1.3 นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุงและแก้ไขตามขอเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญ และนาเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนา แก้ไข ขั้นสุดท้าย
2. การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
2.1 น าแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับครูผู้ สอนที่ไ ม่ใช่กลุ่ม ตัว อย่า ง โรงเรีย น
ประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alfa) วิเคราะห์โดยใช้
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โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ แบบสอบถามการบริหารงาน
วิชาการ มีค่าความเชื่อมั่น และแบบสอบถามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีค่าความเชื่อมั่น เพื่อนาไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 การจัดทาแบบสอบถามฉบับจริง ผู้วิจัยได้จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง แสดงตัวอย่างของ
แบบสอบถาม

การดาเนินการกับข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นาแบบสอบที่สมบูรณ์เท่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส ให้คะแนนบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. วิเคราะห์ข้อมูล และนาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 โดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วิเคราะห์ระดับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา โดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย (Means)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(rxy) แบบเพียร์สัน (Pearson’s product - moment correlation coefficient)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปได้ ดังนี้
1..ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกด้าน ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมาสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยมีอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ระดับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
วัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมีอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการ
ดาเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กันในแต่
ละด้านของการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์
กันในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ด้านการนิเทศการศึกษา รองลงมา คือ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการ
วัดผล การประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ตามลาดับ

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่สาคัญนามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. จากการวิจั ย พบว่ า การบริหารงานวิ ช าการในสถานศึกษา สัง กัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาหนดแนวทางปฏิบั ติการประเมิน ผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่ อเนื่ อง งานวิ ชาการใน
สถานศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552 : 9) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (ทัศนีย์ วงศ์ยืน, 2553 : 184) ซึ่ง
ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับการศึกษาของแก่นนคร พูนกลาง (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามลาดับ สอดคล้องกับ สุพัตรา ประจง และบุญชนะ ทาโยธี
(2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับรัตนกร พรมวังขวา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับ
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554 : บทคัดย่อ)
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนตราความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลา ระโหฐาน (2553 : 106) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ พนัส ด้วงเอก และคณะ (2555 : 68) ได้ศึกษาการปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของครูวิชาการใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ระดับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข
กับการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคน โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้น้อมนา
พระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ประสาท เนืองเฉลิม
(2559 : 137-146) กล่าวว่าการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทางการศึกษา หากแต่เป็นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ควรจะเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายทางการศึกษานี้มุ่งให้เกิดการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนทั้ง
นอกชั้นเรียนในชั้นเรียนอย่างที่ควรจะเป็นตามบริ บทการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จากผลการวิจัยได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ สุธาพจน์ และ ธีระดา ภิญโญ (2559 : 229) ได้ศึกษาศึกษาและเปรียบเทียบ
การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษา
แนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู”้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิทยา ธิเขียว (2560 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในกลุ่มนาหมื่น 2 อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน พบว่า_การศึกษา
สภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ทั้ง 8 ด้านโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่กาหนด
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
ดังนั้นจึงทาให้ค่าความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ
แก่นนคร พูนกลาง (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ รัตนกร พรมวังขวา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน กุลนิษฐ์ รู้บุญ (2014 : 2688) ศึกษา
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างแบบภาวะผู้ นาของผู้ บริหารสถานศึกษากับ ประสิท ธิผลของการบริหารงานวิ ชาการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านการนิเทศการศึกษาเป็นด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความสาคัญในด้านการนิเทศการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านการดาเนินกิจกรรมเป็นด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
ควร ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นบุคลากรครูภายในโรงเรียนให้มีการดาเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้
เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ของสถานศึกษาขนาดต่างๆ ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
THE POTENTIAL OF THE TEACHER ‘S ROLE IN THE 21st CENTURY IN
APEUBANGNAMPRIEW UNDER CHACHEONGSAO PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 3

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

อรพรรณ พานแก้ว
สาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษฏิ์ กิตติฐานัส
สาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่อง ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1เพื่อศึกษาปัญหาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21
และ เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ้าแนกตามต้าแหน่ง ประสบการณ์การท้างาน และขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน t-test,One-Way ANOVA
และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 โดยจ้าแนกตาม
ต้าแหน่ง ประสบการณ์การท้างาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสบการณ์การท้างาน มีความแตกต่างกันทางนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.5 จึงท้าการ
ทดสอบรายคู่ปรากฏว่า ประสบการณ์การท้างานต่้ากว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 ส่วน ประสบการณ์การท้างาน 10 ปีขึ้นไป กับ 5-10 ปี ไม่แตกต่างกัน
ค้าส้าคัญ : ครูผู้สอน, ศักยภาพการปฎิบัติงาน
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to investigate the potentials of teachers’ job
problems in the 21st century 2) to compare the potentials of teachers’s job in the 21st
century Amphoe Bang Nam Priew under the office Chachoengsao Primary Educational
Service Area 3) classified by positions, experiences and the amount of students
The samples group was consisted of 142 primary school teachers in Amphoe Bang
Nam Priew under the Chachoengsao Primary Educational Service Area in 2018. The datacollecting instruments were the set of five-leveled questionnaires developed by the
researcher and the data-analyzing were percentage, mean, standard deviation, t-test, OneWay ANOVA and Scheffe’s Method.
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The research findings were as follows. 1) the potentials of teachers’ job problems was at
the high level, as a whole. Each aspect, the knowledge was at high level, as whole, the teachers’
job was at the middle level as a whole and the desired characteristics was at the high level 2)
comparing the potentials of teachers’s job in the 21st century was at the high level, as a whole.
3) Each aspect, the positions and the amount of students was not different as a whole and the
experiences was different at 0.5 significance. Scheffe’s Methods were as follow, under 5
years,5-10 years and up to 10 years’ experiences were different at 0.5 significance. And up to
10 years and 5-10 years’ experience were not different.
Keywords : Teachers, The potential

บทน้า
การปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ก้าหนดวิสัยทัศน์การปฎิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มีการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทันต่อการพัฒนาของการแข่งขันของประเทศ (สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2551:1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆทั่วโลกได้มี
การปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึ กษาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานและผลิตก้าลังคนที่มีคุณภาพสูงสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนั้น ครูจึงเป็นบุ คคลส้าคัญในการปฎิรูปการศึกษาและมีบทบาทส้ าคัญในการพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็ นพลเมืองที่ดี ในสังคมต่อไป อย่ างไรก็ดีสภาพสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท้าให้รูปแบบการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ก้าลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรียน
แบบเดอมที่ครุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียวไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้นับเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งส้าหรับครูในการจัดองค์ความรู้ ให้เกิดผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆได้ทังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งครูจ้าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ตลอดจนน้าสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศต่อไป
กระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสังคม ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาไทยอย่างยิ่งท้าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงกลไก ทิศทางและเป้าหมายการศึกษาเพื่อให้
สอดคล่องกับการพัฒนาดังกล่าว แต่ทว่าครูที่ผ่านมายิ่งประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่จ้ากัด ไม่ตรงกับความ
ต้องการของครู ไม่มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน ขาดการติดตามและประเมินผลการพัฒนา หากครู
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพก็จะกลายเป็นครูที่ด้อยคุณภาพส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพครุ
สามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น การอบรมพัฒนา การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เป็นต้น โดยรัฐบาลต้องด้าเนินการวางนโยบายเพื่อให้ครูที่รักในวิชาชีพนี้อย่างแท้ จริงและมีแรงจูงใจมิให้ละ
ทิ้งอาชีพครุ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและกลไกลการเลือกคัดสรรบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันผลิตครู การ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบาง
น้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพครู
ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน
ของครูให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของครู ในศตวรรษที่ 21 ในอ้ า เภอบางน้้ า เปรี้ ย วสั ง กั ด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บศักยภาพการปฏิบั ติ ง านของครูใ นศตวรรษที่ 21 ในอ้า เภอบางน้้ า เปรี้ย ว สั ง กั ด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ้าแนกตามต้าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาด
โรงเรียน

กรอบแนวความคิดในการท้าการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ต้าแหน่ง
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ขนาดของโรงเรียน

ตัวแปรตาม
ศักยภาพการปฏิบัตติ ิงาน
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skill)
3. คุณลักษณะ (Attribute)

วิธีการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ต้าแหน่ง
1.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1.3 ขนาดของโรงเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่
การศักยภาพในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียน ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามขอบข่ายแนวทางการพัฒนาครู จ้าแนกออกเป็น 3 ด้าน (ส้านักงานคณะกรร
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553 : 2-15) ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skill)
3. คุณลักษณะ (Attribute)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
บุคคล ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามขอบข่าย
ศักยภาพการปฎิบัติงาน 3 ด้าน ส้านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 2-15) ดังนี้ ด้านความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute)
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2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มจากประชากร โดยก้าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970:608) แล้วท้าการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) รวมทั้งสิ้น 142 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
เริ่มด้าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต้าแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยหาค่าร้อยละ แล้วน้าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย ( Xˉ ) ใช้ในการวัด เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างและจัดเรียงอันดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แสดงการกระจาย
ข้อมูล โดยก้าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 111)
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
มีระดับความเห็นด้วยมาก
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49
มีระดับความเห็นด้วยน้อย
มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
1.00 – 1.49

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับต้าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบาง
น้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ตามศักยภาพการปฎิบัติงาน 3 ด้าน
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นรายด้านและโดยรวม เสนอใน
รูปแบบตาราง น้าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ต่อศักยภาพการปฏิบัติงานของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ้าแนก
ตามสถานภาพและตามขนาดของโรงเรียน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way
ANOVA หรือค่าวิกฤตเอฟ หรือ F –test)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้ส อน จ้านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 62 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
นักเรียนมากกว่า 301 คน จ้านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.6 และมีประสบการณ์ 5 – 10 ปี จ้านวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.60
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้า
เปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงล้าดับได้ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ ด้านความรู้ และด้าน
การปฏิบัติงาน

อภิปรายผล
ด้ า นความรู้ โดยภาพรวม มี ความรู้เกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ครูเ ป็ น บุ ค คลที่ สั ง คมให้
ความส้าคัญและยกย่อง ครูเป็นบุคคลส้าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.อ่องจิต
เมธยะประภาส (๒๕๕๗) กล่าวบรรยายว่า "ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีลักษณะ E-Teacher" ครูต้องมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วย
กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
ความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้
จากภายในตัวของผู้เรียนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครู
สามารถน้าแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะที่ต้องการได้
สามารถจั ด กิจ กรรมให้เชื่ อมโยงระหว่ า งผู้ เรีย นด้ ว ยกัน ผู้ เรีย นกับ ครู ครูภายในสถานศึกษาเดี ย วกัน หรือต่ า ง
สถานศึ ก ษา ระหว่ า งสถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่าง
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท้างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่
ส้าคัญอื่น ๆ ต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด ในยุคสมัยหน้าครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้ เรี ย น มากกว่ า การเป็ น ผู้ ถ่า ยทอดความรู้ โ ดยตรงเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ต้ องมี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษา

ด้านการปฎิบัติงาน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
สร้างและน้าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง และน้าประสบการณ์การประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันเพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย จินดารัตน แสงวงศ (2553:242) การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนดง
มะไฟวิทยา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างสื่อ
นวัตกรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน ส่วนการอบรมพัฒนา ศักยภาพครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้าให้ครูได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากขึ้น
ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้านทักษะ
วิทยาการให้ทัน สมัยเพื่ อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการเรียน การสอนแบบใหม่ๆ ที่ มีประสิ ทธิภาพท้าหน้า ที่
วางแผน ออกแบบ ด้า เนิ นการจั ดกิจกรรมที่หลากหลายและจั ดเตรียมแหล่ งเรีย นรู้ให้เพีย งพอ รวมทั้ง จัด การ
ประเมินผลอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ ต้องค้นหาความรู้ตลอดเวลา มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี ขยาย
ผลความรู้ เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนโดยรวม ค้นคว้าและเลือกเนื้อหาสาระ
เอกสารหลักฐานอ้างอิง ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต้อง
เป็นนักประเมินที่ดี มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล และให้ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน เพราะไม่ใช่
ทุกเทคโนโลยีจะใช้ได้กับการเรียนทุกรูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ. 2553 การพัฒนา
ครูในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีการก้าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระบบสนับสนุนการอบรมพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึง การน้ าเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาช่ วยในการพั ฒนา แต่ อย่ างไรก็ต าม ไม่เพีย งแต่การ
สนับ สนุ นจากภายนอกเท่า นั้น ตัว ครูเองจะต้องพัฒ นาตนเองไปสู่ ครูในศตวรรษที่ 21 ด้ว ย ต้องเปิ ดใจรับ การ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมีทักษะและความสามารถรอบด้านที่ตั้งอยู่บนมโนธรรม และความอดทน เพื่อส่ งเสริมให้
ศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการหาค้าตอบด้วยตนเอง รวมทั้งต้องสร้างศิษย์ให้มีทักษะ
ชีวิตและการท้างานตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. มีการร่วมประชุมและว่างแผนและก้าหนดขั้นตอนการจัดท้าแผน การเรียนการสอนเอกสารที่จะต้องใช้
ประกอบการเรียนเพื่อให้มีการเรียนรู้ได้รวดเร็วและจดจ้าได้ง่ายขึ้น
2. มีการจัดประชุม อบรมส่งให้เข้ารับการอบรมให้ความรู้กับ ครูผู้สอนหมุนเวียนสับเปลี่ยน ให้มีความรู้
และเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการท้างานการเรียนการสอน
3. จัดท้าคู่มือและแผนการเรียนการสอน ถ้าเกิดความสงสัยในขั้นตอนและเอกสารก็สามารถเปิดดูและ
ปฏิบัติตามได้
4. ความพร้อมของเทคโนโลยีในการจัดท้าเอกสารและคู่มือการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
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การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
A STUDY ON THE SATISFACTION OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF
THE MEDIUM – SIZED SCHOOL IN THE PHUTOEI SCHOOL CONSORTIUM
ACCORDING TO THE OPINION OF THE TAECHERS.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

อุบลรัตน์ การสาลี
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร. ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเพื่อเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยจาแนกตามสถานภาพ ได้ แก่ เพศ ตาแหน่งทางการศึกษา ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้าน
วิช าการของโรงเรีย นในกลุ่ มสหวิท ยาเขตพุเตย สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 จานวน 4
โรงเรียนจานวนประชากร 100 ได้มาด้วยวิธีการกาหนดกลุ่มประชากร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการคักเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา รองลงมา คือด้านการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความพึงพอใจในระดับ มาก กลุ่มตัวอย่างที่
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มากช่วง 21 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานมี
จานวนนักเรียนช่วง 1,500 คนขึน้ ไป มีความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ด้านวิชาการ, โรงเรียนขนาดกลาง
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the satisfaction of the teachers
and the education personnel of the academic administration in the medium sized schools in the
Phutoei School Consortium in the Secondary Educational Service Area Office 9. The study
was divided depending on the teachers’ and the education personnel’s genders, educational
positions, education background and working experience.
The population cluster of 100 persons was consisted of the teachers and the education
personnel from four schools in the Phutoei School Consortium under the administration of the
Secondary Educational Service Area Office 9. The mentioned population was identified by the
researcher.
The statistic instruments employed to analyze the data were Percentage, Mean,
Standard Deviation, T-test, One-way ANOVA and the computer program SPSS for Windows.
The results of the study were:
1. Most of the teachers and the education personnel in the sample groups were women.
Among the persons who answered the questionnaires, most of them were teachers graduated a
bachelor degree with 21 years of teaching experience in the schools of more than 1,500 students.
2. The analysis results revealed that, in general, the satisfaction of the teachers and the
education personnel, who were under the academic administration in the medium sized schools
in the Phutoei School Consortium according to the opinion in the Secondary Educational
Service Area Office 9, was high. When focusing on individual aspect of study, it was found
that the teachers and education personnel gained the highest satisfaction of all aspects. On
average, the highest satisfaction was on the criteria to select the textbooks used in their schools
while the second level of satisfaction was on the development processes of the schools’ localbased curriculums.
KeyWord (s) : satisfaction , academic ,medium sized schools

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วย พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดความประพฤติ
และ คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะ กับทุก ๆ ด้าน
สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนา
ให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” (กรมวิชาการ, 2540 : 3)
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
รัฐบาลตระหนักว่า การจัด การศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
แล้วผู้ที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ก็คือ ครู ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนา
นโยบายมาปฏิบัติโดยตรง เป็นผู้ที่จะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมากที่สุด เพื่อเป็น
การศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องพยายามทาให้งานวิชาการของโรงเรียนบรรลุผล โดยสร้าง
แรงจูงใจให้ครูเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการและงานอื่น ๆ ของโรงเรียน และปัญหาการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 ซึ่งจะนาไปสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม เขต 9 ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
จาแนกตามสถานภาพ ได้แก่ เพศ ตาแหน่งทางการศึกษา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวในการวิจัยโดยอาศัยกรอบความคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพุเตยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัย
ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้สร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้ขึ้น ดังภาพ
ตัวแปรตัน

1.
2.
3.
4.

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่
เพศ
ตาแหน่งในการทางาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

ตัวแปรตาม
กลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ใน ได้แก่
1.1 การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10 การแนะแนว
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
1.14 การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุ คคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี
วิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางใน
กลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 2 โรงเรียน จานวนประชากร 100
คน ( ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศ โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย )
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการศึ กษาความพึ ง พอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขต
พุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกเป็นเพศ
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจานวนนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน มีลักษณะ
เป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา การพัฒนาและส่ง เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านละ 4 ข้อคาถาม รวมทั้งหมด 68 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
(Likert’s rating scales) จานวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้
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ระดับ 5 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ดาเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนการสร้างตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เ ป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการวิจัย
3. นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของการใช้สานวนภาษา และจานวนข้อคาถาม แล้วนามาแก้ไข
4. ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ โดยนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการวาง แผนงาน และการวัดผล
ประเมินผล รวม 5 คน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ไปใช้
ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 นาไป ปรับปรุงแก้ไข
5. นาผลการตรวจสอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงข้อคาถามแล้วนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อคาถามให้เหมาะสมถูกต้อง
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน
7. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับแล้วนาข้อมูลมาเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวล วิเคราะห์
หาค่าสถิติความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Codfficient) ของครอนบาค (Cronbach,
อ้างถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์, 2542, หน้า 115)
8. นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
1. ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ต าแหน่ ง ที่ ต อบ
แบบสอบถามสูงสุด คือ ครูผู้สอน ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่มากที่สุด คือช่วง 6 – 10 ปี
2. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการคักเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา รองลงมา คือด้านการพัฒนา
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.1 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
หรือดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.3 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.4 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.5 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.6 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผล
ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.7 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.8 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
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2.9 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการนิเทศ
การศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.10 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะ
แนว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.11 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.12 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.13 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.14 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ส่งเสริม และสนั บสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานสถานประกอบการและสถาบั นอื่น ที่จั ด
การศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.15 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดทา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.16 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ
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2.17 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
และใช้ สื่ อเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาโดยภาพรวมมี ความพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่อ ง “การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การ
บริ ห ารงานด้ า นวิ ช าการของโรงเรี ย นขนาดกลางในกลุ่ ม สหวิ ท ยาเขตพุ เตย สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ งจะ
อภิปรายในนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีต่อ
การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่ม สหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมทั้ง 17 ด้าน พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการ
จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น และด้าน
การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทาให้ครูสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งจะอภิปรายในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
หรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.4 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.5 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.6 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผล
ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีเกณฑ์ในการจัดทาที่เป็นมาตรฐาน โดย
ยึดแนวทางจากต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการและจาเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด
1.7 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวิจัย
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.8 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแหล่งเรียนรู้นับว่ามีความสาคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน
ภายนอกห้องเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาและครูสามารถนาภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย
1.9 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการนิเทศ
การศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของบุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้าน
ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันจะนามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผู้เรียน
ให้อยู่ในระดับมาก
1.10 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะ
แนว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะการแนะแนวการศึกษาเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความสามารถของตนเอง ย่อมทาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.11 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.12 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.13 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาและองค์กรอื่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้บริหารใน
ฐานะผู้นาของสถานศึกษาจาเป็นต้องมีบทบาทสาคัญในการประสานความร่วมมือให้มีความมั่นคงและประสานงานจัด
การศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.14 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.15 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดทา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.16 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนจึงสามารถบริหารงานโดยให้ครู
เป็นผู้ร่วมวางแผน รับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.17 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะผู้บริหารให้การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแก่ครู ในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง รวมถึงอาจสนับสนุนการผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยครูผู้สอนเอง
จึงทาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สามารถทาให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงเสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ควรมีการสารวจความพึงพอใจในการบริหารงาน ในกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ เพิ่ มเติม เพราะการบริหาร
โรงเรียนจาเป็นต้องมีการบริหารงานไปพร้อม ๆ กันทุกกลุ่มบริหารงานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารโรงเรียนในภาพรวม
2. ควรมีการจัดทาการวิจัยใจเรื่องเดียวกันนี้ในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพิ่มเติมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันและความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อใช้สาหรับการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ และสามารถรับทราบถึงปัญหา
ต่าง ๆ ของงานวิชาการโรงเรียนในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

243

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
2. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. ควรมี การศึก ษากั บ ประชากลุ่ ม อื่น ร่ ว มด้ ว ยเพื่ อให้ไ ด้ ข้อมู ล ที่ ห ลากหลาย เช่ น ผู้ ป กครองนั ก เรีย น
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
กมล ภู่ประเสริฐ. (2545). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เมธีทิปส์.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 พร้ อ มกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ.2545.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.2545.
กรมวิชาการ. (2545ก). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมวิชาการ. (2545ข). แนวทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546ก). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ร.ส.พ.
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร,สานักงาน. รายงานการวิจัย เรื่อง การดาเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร,2544. (อัดสาเนา).
เกียติศักดิ์ เสือโต.(2544). ความพึงพอใจต่อปัจจัยการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
จริน แก้วอินแสง. (2545). การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ของโรงเรี ยนประถมศึก ษาในอาเภอเมื อง จั ง หวั ด น่า น. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
จิ น ดา ทรัพ ย์ เ มฆ. (2549). ความพึ ง พอใจของครูใ นการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครรินทร์.
บุญชม ศรีสะอาด และคณะ.ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนของเขตการศึกษา
11 .วารสารสภาวิจัยแห่งชาติ 33(1) (2544)
ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ดอกหญ้า.
ประวิต เอราวรรณ์. (2542). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ดอกหญ้า
ประวิทย์ บูรณโกศล. (2545). ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบัติการสอน สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตร-มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2541). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.

244

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและศิริพงษ์ เศาภายน. (2556). การศึกษาอิสระ Independent Studies. (พิมพ์ครั้งที่ 6).
มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จากัด.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (2552). วิจัยและสถิติทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
มะโน สีทอง. (2555). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1- 2 ใน อาเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 8(1) , 113-119.
ยุ ว รี ชมทรั พ ย์ . (2542). การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาส านั ก งานเขต-จอมทอง สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร-มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
Good , Carter V . Dictionary of Education . 3 rd ed . New York : McGraw -Hill Book Company Inc . , 1973 .
Harris , Ben M . Supervisory Behavior in Education . 3 rd ed . Englewood Cliffs , New Jersey :
Prentice – Hall , 1985 .
Likert, R. (1960). New pattern of management.Tokyo: McGraw – Hill Kogakusha.
Marks , James R. , Emery Stoops and Joice King – Stoop , Handbook of Educational Supervision : A
Guide for the Practitioner . 2 nd ed , Boston : Allyn and Bacon , Inc . , 1979 .
Simon, Herbert A. Administration Behavior. 2nd ed. New York : Macmillan, 1957.
Wiles , Kimball. Supervision for Better School. 5 th ed . Englewood Cliffs , New Jersey : Prentice –
Hall , 1983
Yamane, Taro. Statistic ; An Introductory 3rd ed. New York : Haper& Row. Publishiers, 1973.

