




 





 



 
“ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการส านักนายกรัฐมนตรี 
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ชั้น 8 
 

เกริ่นน ำควำมเป็นมำประเทศไทย 4.0 
ณ ปัจจุบันได้เข้ำสู่ Version 3.0 โดย Version 
1.0 เป็น เรื่ องของกำรปรับโครงสร้ ำงทำง
เศรษฐกิ จ เป็ นหลั ก  หรื ออำจกล่ ำ ว ได้ ว่ ำ 
ประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภำพ
ไปสู่ปัญญำและนวัตกรรมอย่ำงไร ซึ่งหลังจำก
ได้ รั บ  feedback จ ำกนำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ 
ประเทศไทยจะไปถึง 4.0 ได้ ถ้ำคนไทยทั้งหมด
เป็นคนไทย 3.0 แต่ในควำมเป็นจริงยังมีคนไทย 

1.0, 2.0 อยู่จ ำนวนมำก ดังนั้น ตำมหลักกำรของท่ำนนำยกฯ ดังค ำกล่ำวว่ำ “เรำจะเดินหน้ำไปด้วยกัน และจะ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” จึงท ำให้เกิด Version 2.0 ขึ้น วันนี้จึงน ำเสนอ Version 2.0 ซึ่งได้เข้ำ ครม. เมื่อ 2 
อำทิตย์ที่ผ่ำนมำ  

รัฐบำลชุดปัจจุบันได้เข้ำมำบริหำรประเทศก่อนวิกฤติ  22 พฤษภำคม 2557 ซึ่งประเทศไทยอำจจะ
เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ำ "ศตวรรษแห่งควำมว่ำงเปล่ำ" (Lost Decades) รัฐบำลนี้จึงเข้ำมำเพ่ือปลดล็อควิกฤต
ของประเทศ ซึ่งผลงำนในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ในมิติทำงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ควำมม่ันคงและกฎหมำย กำรต่ำงประเทศ และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประเทศล้วนอยู่ในทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำง
มีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ประเด็นส ำคัญภำยใต้รัฐบำลกำรน ำของท่ำนพลเอกประยุทธ์ฯ ประเทศเริ่มฟ้ืนตัวจำกวิกฤต 
และมี 2 ภำรกิจใน 1 ปีจำกนี้ไปที่จะต้องขับเคลื่อน ได้แก่ (1) การรักษาโมเมนตัมของการฟ้ืนตัว เป็นกำรมอง
ในแบบ short term เช่น กำรรักษำโมเมนตัมของวิกฤตทำงเศรษฐกิจ เช่น GDP จ ำนวนนักท่องเที่ยว SME 
เป็นต้น (2) รัฐบำลจะต้องท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน/กำรปฏิรูปน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี จึงเป็นโจทย์ระยะ
ยำวและต้องเริ่มท ำตั้งแต่วันนี้ คือ ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน 

โมเดลเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา โมเดลประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรมและหัตถกรรม ซึ่งจำก
กระแสของ Industrialization ท ำให้เรำไปสู่ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสำหกรรมเบำ ทดแทนกำรน ำเข้ำ กำรใช้



ทรัพยำกรธรรมชำติและแรงงำนรำคำถูก จำกนั้น
เมื่อกระแส Globalization เข้ำมำในประเทศจึงเข้ำ
สู่ประเทศไทย  3.0 เน้นอุตสำหกรรมที่มีควำม
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น (อุตสำหกรรมหนัก)  

การเผชิญกับ 3 กับดักในโมเดลประเทศ
ไทย 3.0 ซึ่งเป็นกับดักที่มีควำมซับซ้อนมำก และกับ
ดักที่เกี่ยวกับ พม. ได้แก่ กับดักความเหลื่อมล้า เป็น
ควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์ หรือคนได้
โอกำสและคนด้อยโอกำส ซึ่งเห็นด้วยกับกระทรวงดังที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ “เปลี่ยนจำกกำรมองเป็นภำระ เป็นกำร
มองที ่เป็นพลัง” และ “กำรรอควำมเห็นใจ จะท ำอย่ำงไรให้มีควำมเข้ำใจเขำ” ซึ่งถือได้ว่ำเป็น keyword ของ 
พม. ในกำรที่จะปลดล็อคให้เป็นสังคมแห่งควำมเท่ำเทียม เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม นอกจำกนี้ ยังมีกับ
ดักความไม่สมดุลและกับดักรายได้ประเทศปานกลาง ดังนั้น จุดประสงค์ของโมเดล 4.0 จึงเป็นกำรก ำจัด 3 กับ
ดักดังกล่ำวภำยใต้กำรน ำของรัฐบำลชุดปัจจุบัน และแสดงให้เห็นว่ำใน Version 1.0 มิได้มีเจตนำรมณ์ในกำร
เน้นพัฒนำเศรษฐกิจแต่เพียงอย่ำงเดียว 

 



ประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพียงแต่ละช่วงมีชุดควำมท้ำทำยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ศตวรรษที่ 21 (โลกเปลี่ยนแต่ไทยไม่ปรับ) ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 คือ กำร
ขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน หรือจำกควำมบอบช้ำที่มีอยู่ 10 
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ พร้อมไปกับเชื่อมโยงประชาคมโลกให้ได้ ซึ่งประเทศต้องอยู่ในบริบทโลกอย่ำงมีศักดิ์ศรีและมี
ควำมปกติสุข หรือกล่ำวได้ว่ำเป็น key concept ของประเทศไทย 4.0 ภำยใต้ปรัชญำ “สร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกภำยใน” (Strength from Within) และ “เชื่อมโยงประชำคมโลก”(Connect to the World) นั่นเอง 

3 ชุดความคิดประยุทธ์ จันทร์โอชา (Prayuth’s Principles) สรุปได้ดังนี้ ชุดที่ 1 เดินหน้ำไป
ด้วยกัน (Stronger, Together) แต่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง (Leave No One Behind) ซึ่งถูกแปลงออกมำเป็น
นโยบำยในชุดที่ 2 ได้แก่ “สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” (Strength from Within) และ “เชื่อมโยง
ประชำคมโลก”(Connect to the World) โดยชุดที่ 3 แสดงให้เห็นกำรขับเคลื่อนใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มุ่ง
ขยำย “พ้ืนที่ร่วม” (Extending Common Ground) และ  (2) เ พ่ือบรรลุ  “เป้ำหมำยร่วม” (Achieving 
Common Goal) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ พม. ที่จะต้องดูแลประชำกรที่มีควำมหลำกหลำย ตั้งแต่คนไทย 
1.0-3.0 โดยกำรมุ่งขยำยพ้ืนที่ร่วม/เป้ำหมำยร่วมกัน (ทั้งนี้ ถ้ำไม่มี Common ground จะไม่เกิด Common 
Goal)  

ค ำกล่ำวของนำยกรัฐมนตรี “ท าอย่างไรจะเชื่อมคนไทย 1.0 เป็นคนไทย 3.0 ไปสู่การเป็นคนไทย 
4.0 ร่วมกัน” ภำยใต้กับดักควำมไม่สมดุล กับดักควำมเหลื่อมล้ำ และกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง จะท ำ
อย่ำงไรจึงจะตอบโจทย์เพ่ือมุ่งขยำยพื้นที่ร่วมและบรรลุเป้ำหมำยร่วม ยุทธศาสตร์ คือ การปิดลดช่องว่าง (มาก
ที่สุด) และมั่งคั่งร่วมกันให้ได้ ซึ่งแนวควำมคิดส ำคัญที่นำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวไว้คือ ประเทศไทย 4.0 จะเป็นไป
ได้ก็ต่อเมื่อ เราสามารถสร้างคนไทย 4.0 ถ้าไม่มีคนไทย 4.0 จะไม่สามารถสร้างประเทศไทย 4.0 ได้ ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องปลดล็อคข้อจำกัด (Unlock Constraints) ทำให้เกิดกำรเติบโตในคนให้ได้ สร้ำงโอกำส/สร้ำง
ควำมสำมำรถให้เขำ ซึ่งเป็น keyword หนึ่งของ พม. ที่จะตอบโจทย์เรื่อง Inclusive Society ได้แก่ สังคมแห่ง
โอกำสที่เท่ำกัน กล่ำวคือ กำรท ำให้ทุกคนเข้ำถึงโอกำส เติมเต็มควำมสำมำรถได้เท่ำกัน และเมื่อปลดล็อค
ข้อจ ำกัดแล้ว จึงให้เขำปล่อยศักยภำพออกมำ โดยคนที่ได้รับกำรเติมเต็มศักยภำพภำพแล้ว (People for 
Growth) เขำจะกลำยเป็นคนที่สร้ำงกำรเจริญเติบโต (Growth) เพ่ือไปสู่ Innovation Driven Economy 
ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงเป็นหนึ่งในข้อต่อส ำคัญที่จะท ำให้เกิด Inclusive Society เพ่ือก่อให้เกิดควำมเป็น
เอกภำพของประเทศ โดยมีควำมหลำกหลำยของผู้คนที่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ จำกนั้นจึงจะน ำไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง (Shared Prosperity) ทั้งหมดนี้จึงจะตอบโจทย์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไป  

3 New Engines for Growth หลำยคนตั้งคำถำมว่ำ Thailand 4.0 ประเทศจะต้องรวยขึ้น  ใช่
หรือไม่ ค ำตอบคือ ใช่ เนื่องจำกเรำติดกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยน Engines 
ได้แก่ (1) Competitive Growth Engine ท ำน้อยได้มำก โดยกำรเติมปัญญำ management เทคโนโลยี 
Creative thinking (2) Inclusive Growth Engine เมื่อรวยแล้วจะต้องรวยแบบกระจำย หรือท ำให้เกิดควำม
มั่งคั่งกระจำยตัว เพ่ือให้เกิดระบบทุนนิยมที่มีกำรกระจำยตัว และ (3) Green Growth Engine กำรพัฒนำที่
สมดุล ซึ่งทั้งหมดนี้จะไปตอบโจทย์เรื่องเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ด้วยในที่สุด  



5 New Social Architecture ประเทศไทย 4.0 ต้องสร้ำงคนไทย 4.0 พร้อมกันนั้นต้องสร้ำงสังคม 
4.0 ด้วย ได้แก่ กำรเป็นสังคมที่พอเพียง โดยเริ่มจำกสังคมที่เป็นธรรม กล่ำวคือ ทุกคนมีโอกำสเท่ำกัน ได้รับ
ควำมเป็นธรรม/เท่ำเทียม ซึ่งในส่วนที่เก่ียวกับ พม. คือ สังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถ อำทิ กำรเติมเต็ม
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพที่มีและเปิดโอกำสให้เขำ หลังจำกนั้นจะเป็นสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปันในที่สุด กล่ำว
โดยสรุป : 4 สังคมดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน (เริ่มจำกเป็นสังคมที่เป็นธรรมดังที่กล่ำวมำ) และสังคมที่
พอเพียงเป็นกำรถอดรหัสจำกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “เมื่อขำดต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้อง
รู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักบัน” นั่นเอง  

เปลี่ยน “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” เป็น “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน”ด้ำนเศรษฐกิจ ใน 
Version 1.0 ได้กล่ำวถึง ประเทศต้องกำรเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญำ  ซึ่งจะต้องเริ่มจำก 
3.0 ที่เรำมี ได้แก่ ความหลากหลายทางเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ดังนั้น 4.0 คือ ควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ มำเป็นควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเติมเต็มด้วย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและพัฒนำ และ management แต่มิติที่สำคัญกลับไม่ใช่มิติทำงเศรษฐกิจ  ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรมนุษย์ (people) เช่น กำรท ำให้เกษตรเป็น smart farmer กำรท ำให้ SME เป็น 
Smart Enterprise Startups เป็นต้น  

การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คนไทย 4.0 มีอยู่ 4 มิติ ดังนี้ (1) เปลี่ยนจำก
คนไทยที่ไม่ค่อยได้เรื่องเปลี่ยนเป็นคนไทยที่มีควำมสำมำรถ (2) คนไทยที่เห็นแก่ตัวเปลี่ยนเป็นคนไทยมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (3) เปลี่ยนเป็นคนไทยที่อยู่ในเวทีสำกลได้ และ (4) เปลี่ยนจำก Analog Thai เป็น Digital 
Thai ซึ่งหำกมีคนไทย 3.0 (อยู่รอด) จ ำนวนมำก กำรท ำให้เป็นคนไทย 4.0 (ยั่งยืน) นั้นง่ำยมำก แต่ปัญหำคือ 
เรำมีคนไทย 1.0 (เดือดร้อน) จ ำนวนมำก ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยของ กระทรวง พม. และมีควำมส ำคัญมำก 
เนื่องจำกประเทศไทยมีคนหลำกหลำย ตั้งแต่ 1.0-3.0 และมีคนไทย 1.0 ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือมำกมำย 
เช่น สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ดังนั้น สิ่งที่ควรด ำเนินกำร คือ กำรเติมเต็มให้เขำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับตนเอง
จนกระทั่งขยับเป็น 2.0 3.0 และกลำยเป็นคนไทย 4.0 มีควำมเข้มแข็งและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อ่ืน โดย
ในที่สุดควำมช่วยเหลือของรัฐจะลดลง (อำจกล่ำวได้ว่ำ KPI ของกระทรวงต้องหำยไป หรือมีกำรปรับเปลี่ยน
ภำรกิจจำกกำรเติมเต็มเป็นกำรสร้ำงเสริม)  

Thailand 4.0 In Action ประเทศไทย 4.0 เป็นกำรปฏิรูป (reform) ใน 3 เรื่องพร้อมกัน กล่ำวคือ 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจเพ่ือไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญำ เป็นกำรปฏิรูป/
ปรับเปลี่ยนด้ำนวิจัยและพัฒนำ เน้นวิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี Creative activity แต่กำรด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวให้ประสบผลส ำเร็จจะต้องปฏิรูปกำรศึกษำ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรปฏิรูปทรัพยำกรมนุษย์นั่นเอง 
ทั้งนี้ ได้ก ำหนด 4 วำระขับเคลื่อนเร่งด่วน โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ซ่อมเสริมฐำนรำก และ
เตรียมกำรสู่อนำคต ซึ่งมีทั้งเรื่อง Agenda Based และ Area Based ในที่นี้กล่ำวเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
พม. ได้แก่ การสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถใน 5 กลุ่มเป้าหมาย (ประกอบด้วย เกษตรกรรำย
ย่อย OTOP/SMEs แรงงำนไร้ฝีมือ คนจนในเมือง และผู้สูงอำยุ) ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็น agenda ของ 
พม. ที่จะต้องดำเนินกำรในประเด็นต่ำงๆ ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร เพ่ิมรำยได้ กำร



ยกระดับคุณภำพชีวิต ได้รับควำมเป็นธรรม โดยเฉพำะพ้ืนที่เป้ำหมำยต่ำงๆ นอกจำกนี้ กำรกระจำยควำมมั่งค่ัง
ในระดับจังหวัด หรือจังหวัด 4.0 ก็เป็นบทบำทส ำคัญที่กระทรวงสำมำรถขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ดังจะ
กล่ำวถึงสำระส ำคัญในล ำดับถัดไป  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “จังหวัด 4.0” สอดรับกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ผ่ำนกำรสร้ำง 
Local Economy ให้แข็งแกร่ง เช่น เกษตร OTOP SMEs Biz Club ภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยวฯลฯ แยก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 0.0 เน้นกำรยกระดับมำตรฐำนและผลิตภำพ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน กำรสร้ำง
เครือข่ำยธุรกิจ กำรเข้ำถึงตลำด ส่วนกลุ่ม 3.0 เน้นเรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ กำรท ำธุรกิจบน
ดิจิตอลแพลทฟอร์ม กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ปัญหำคือ ต้องกำรให้ประชำชนใน
พ้ืนที่/จังหวัดมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงจังหวัด 4.0 จังหวัดจึงเป็นสัญญำประชำคมของประชำรัฐในระดับพ้ืนที่  
(Area-based Social Contract) ในกำรน ำเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ และโมเดล 4.0 มำเชื่อมต่อกัน โดยคำดหวัง
ว่ำประเทศไทย 4.0 จะเป็นโมเดลที่มีส่วนร่วม ประชำชนจะมีควำมเป็นเจ้ำของ จึงเป็นกระบวนกำรปลูกฝัง
ระบอบประชำธิปไตย  

จาก “รากแขนง” สู่ “รากแก้ว” โดยกำรสร้ำง Core Technology ของตนเอง (แทนกำรพ่ึงพำ
เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ) นำไปสู่เรื่อง Startup ใน 5 sector แต่ Startup จะเกิดบนรำกแขนงไม่ได้ ต้องอยู่
บนรำกแก้ว ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 คือ กำรยืนอยู่บนขำของตนเอง โดยกำรสร้ำงเทคโนโลยีของตนเองใน
ระดับหนึ่ง อย่ำงน้อย 5 เทคโนโลยี ได้แก่ Bio-tech, Bio-Med, Mechatronics, Embedded Technology 
และ Service Design & Technology  

 
 
 



การเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งภายใน 20 ปี โดยหวังว่ำเป้ำผลสัมฤทธิ์ในระยะ 20 ปี เช่น 
คนไทยจะมีรำยได้ต่อหัวประชำกรเพ่ิมขึ้นจำก 5,410 $ ในปี 2557 เป็น 15,000 $ ในปี 2575, ระดับควำม
เหลื่อมล้ำในสังคมลดลงจำก 0.465 ในปี 2556 เป็น 0.2 – 0.4 ในปี 2575, กำรเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ในประเทศ (GDP) จำก 0.25% ในปี 2553 เป็น 4.0% , PISA Sore จำกลำดับที่ 47 จำก 76 ประเทศ เป็น 1 
ใน 20 ประเทศแรก, ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์จำก 0.722 (ในปี 2556) หรือล ำดับที่ 89 เป็น 0.80 (กลุ่ม Very 
High Human Development) 50 อันดับแรก, ปัญหำคุณแม่วัยใสจำก 16.8% ในปี 2556 เป็น 0% ใน 10 ปี 
และปริมำณผืนป่ำของประเทศ จำก 31.5% ในปี 2550 เป็น 40% ใน 10 ปี เป็นต้น ดังที่ได้กล่ำวมำนี้ คือ 
ประเทศไทย 4.0 ใน Version 2 หลังจำกท่ีได้รับ feedback จำกนำยกรัฐมนตรี และก ำลังพัฒนำไปสู่ Version 
3 ในเรื่อง Transitioning ว่ำเรำจะเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยอย่ำงไร  เช่น มีแรงงำน routine base labor 
จ ำนวนมำก จะท ำอย่ำงไรให้เป็น non routine เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรขับเคลื่อน SME ด้วย 
digital menu factoring หรือ Industry 4.0 และมีอีกหลำยเรื่องที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในขณะนี้  ซึ่งกำร
บรรยำยในครั้งนี้เห็นว่ำเนื้อหำมีควำมเกี่ยวข้องกับภำรกิจของกระทรวง พม. และหวังว่ำจะเป็นกระทรวงหลัก
ในกำรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย  

กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสังคมเพ่ือไปสู่ประเทศไทย 4.0 จ ำเป็นต้องพัฒนำคู่ขนำนไปกับระบบกำรศึกษำ 
ซึ่งมีควำมสำคัญและจะต้องขับเคลื่อนอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกกำรแก้ไขปัญหำในทุกเรื่อง รวมถึงกำรสร้ำง
โอกำส จะต้องเริ่มจำกระบบคิดและควำมรู้ของคนไทย ดังนั้น กำรปรับระบบกำรศึกษำจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และปรับแนวคิดในกำรเรียนกำรสอนจำกเน้นกำรเรียนของผู้เรียนเป็นหลัก เปลี่ยนเป็นกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองมำกขึ้น กำรเสริมสร้ำงกิจกรรม กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือลดกำรแข่งขัน/กำรได้เปรียบเสียเปรียบ 
เนื่องจำกโลกในอนำคตเป็นสังคมแห่งกำรแบ่งปัน (Sharing) ที่ทุกคนมีโอกำสได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจำกนี้
จะมีกลไกอย่ำงไรให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแล้วมีอำชีพสำมำรถหำรำยได้เลี้ยงตนเองได้  ซึ่งประเทศไทยมีหลำย
สถำบันกำรศึกษำที่มี Model กำรเรียนกำรสอนได้ดี (ยกตัวอย่ำง โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้
จัดท ำโครงกำร Fun Fine Focus Full Fill หรือโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนำ จังหวัดบุรีรัมย์ (โรงเรียนไม้ไผ่) ของ
คุณมีชัย วีระไวทยะ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำระบบกำรศึกษำของไทยยังไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร  เนื่องจำกมี
ต้นแบบด้ำนกำรศึกษำที่ดีมำกมำย ( เช่น Innovative Model) แต่ยังไม่มีกำรถอดรหัส หรือเผยแพร่ในบริบท
ของกำรเรียนรู้ร่วมกัน  

ประเด็นกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ  แสดงให้เห็นควำมส ำคัญ ใน
เรื่องข้อมูล ได้แก่ กำรมี Baseline data มีข้อมูลที่ชัดเจน หรือกำรมี Information ที่สำคัญ จึงจะสำมำรถ
ผลักดันเรื่องควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของภำครัฐ (Open Government) ได้ ยกตัวอย่ำง กำรให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกร มีข้อมูลรำยชื่อเกษตรกรที่ต้องไปช่วยเหลือที่ชัดเจนเพียงใด หรือกรณีจะวิจัยเรื่องใด เรื่อง
หนึ่งมหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่จะสำมำรถตอบโจทย์งำนวิจัยได้มำกน้อยเพียงใด เป็นต้น หรืออำจกล่ำว ได้ว่ำ
องค์กรหรือหน่วยงำนที่ไม่มี Baseline data ถึงแม้จะมียุทธศำสตร์ ก็จะไม่สำมำรถนำยุทธศำสตร์นั้นไปสู่กำร
ปฏิบัติ หรือกำรปฏิบัตินั้นยังไม่เกิดประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนองค์กร นอกจำกนี้ ข้อมูลยังเป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่จะน ำไปก ำหนดทิศทำง รวมไปถึงยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ และ infrastructure information  



ปัจจุบันนำนำประเทศได้ก้ำวเข้ำสู่กำรน ำ Innovation และ Skill มำใช้ในกำรขับเคลื่อนประเทศ อำทิ
ประเทศอังกฤษที่มีกำรจัดตั้งกระทรวง Department of Business Innovation and Skills ขึ้น และประเทศ
สิงคโปร์ได้บูรณำกำร Skill ข้ำมกระทรวง เพ่ือตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงทักษะในศตวรรษที่ 21 รับมือกับชุด
ของโอกำส ควำมเสี่ยง และภัยคุกคำมชุดใหม่ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีทิศทำงและเป้ำหมำยร่วมกัน รวมไป
ถึงกำรกำหนดนโยบำยที่ชัดเจนและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังเช่น คำกล่ำวของผู้นำของ
ประเทศสิงคโปร์ที่กล่ำวไว้ว่ำ “Implement in the Policy” ถ้ำนโยบำยไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ไม่ถือว่ำเป็น
นโยบำย  

ภำยใต้นโยบำยกำรลดอัตรำกำลังคนภำครัฐ  ปัญหำสังคมที่มีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้น 
งบประมำณที่จ ำกัด ตลอดจนกำรด ำเนินงำนพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ
กระทรวง ดังนั้น สิ่งส ำคัญที่กระทรวง พม. จะต้องด ำเนินกำร คือ (1) ท ำอย่ำงไรให้กระทรวงมีนัยยะ (ท ำไมถึง
เป็นกระทรวงที่ส ำคัญ รวมถึงผู้ก ำหนดนโยบำยต้องเข้ำใจว่ำนัยยะของกระทรวงคืออะไร) (2) กระทรวงจะต้อง
ก ำหนดบทบำทกำรขับเคลื่อนว่ำจะเป็นกระทรวงเน้นกำรแก้ไขปัญหำ หรือเป็นกระทรวงที่เน้นกำรท ำงำนเชิง
รุก เพ่ือเปลี่ยนภำระให้เป็นพลัง เปลี่ยนควำมเห็นใจ ให้เป็นควำมเข้ำใจ และกำรยกระดับคุณภำพคน กระทรวง
จึงต้องวำงยุทธศำสตร์ใหม่บนข้อจ ำกัด (เนื่องจำกกำรทำงำนแบบเดิมไม่ตอบโจทย์) หรือกำรสร้ำงสังคมที่มีพลัง 
สังคมท่ีมีโอกำสให้กับทุกคน และสังคมที่เติมพลังด้วยกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ กล่ำวคือ กระทรวงต้องเปลี่ยน
ชุดควำมคิด (Mindset) รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทักษะ (Skill set) ในกำรด ำเนินงำน มิใช่เน้น
ที่กำรแก้ไขกับดักหรือบริบทที่ถูกกำหนดจำกภำยนอก ทั้งนี้ ควำมท้ำทำยของกระทรวงในกำรเป็น พม. 4.0 
จะต้องพิจำรณำ Gap ใน  เรื่อง ได้แก่ (1) Strategy Gap (2) Capital Gap และ (3) Resource Gap หรือกำร
วำดภำพกระทรวงให้มีนัยยะดังที่กล่ำวมำแล้ว  เพ่ือนำไปวิเครำะห์ Gap ในเชิงยุทธศำสตร์ ส่งผลต่อกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของกำรเป็นพลังทำงสังคมและกำรแก้ไขกับดักไป  โดยปริยำย 
สภำพสังคมไทยที่รวยแบบกระจุก จนกระจำย โง่จนเจ็บ ทำให้เกิดช่องว่ำงหรือกับดักควำมเหลื่อมล้ำ ดังนั้น 
นโยบำยกำรลดช่องว่ำงของรัฐบำลที่จะสำมำรถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวได้ ได้แก่ แนวคิดกลไก ประชำรัฐ 
โดยเชื่อว่ำสังคมไทยยังเป็นสังคมที่เกื้อกูล/แบ่งปัน กำรใช้กลไกสร้ำงแรงจูงใจ (incentive mechanism) อำทิ 
มำตรกำรลดหย่อนภำษ ีกำรแก้ไขปัญหำคอรัปชั่น ตลอดจนกำรทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 
เรียบเรียงโดย  

น.ส.สุรีรัตน ์ก้านบัวแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ  
น.ส.พัชรินทร์ วรดิถี นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ  

(กองวิชาการ) 



 

 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 (4th NMCCON 2017) 
“ขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0” 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 

“ขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหมข่อง
ประเทศไทย 4.0” 

ลักษณะโครงการ   การจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
   วิทยาลัยนอร์เทิร์น  มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล 
   มหาวิทยาลัยราชธานี  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก Sanda university, China 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. หลักการและเหตุผล  

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ในส่วนของอุดมศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิต
และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่   
การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยนครราชสีมา ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง
และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศ ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างการเรียนรู้ เชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์            
ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ขึ้นในวันที่ 



 

 

1 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปิดเวทีวิชาการในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ           
ของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและ
เอกชน น าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน 

2.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่  
2.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง

วิชาการเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
2.4 เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
3. การด าเนินงาน  

3.1 รูปแบบการด าเนินงาน 
3.1.1 การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ  
3.1.2 การน าเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม

และการน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม 
การน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา 

1) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
2) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
3) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
4) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
6) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

3.1.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ จ านวน 300 คน โดยประมาณ ประกอบด้วย 
3.2.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจากภาครัฐและ

เอกชน 
3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย  



 

 

3.2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป 
 

3.3 วันและสถานที่จัดประชุม 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้น าเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่  
4.2 เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
4.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย  
4.4 นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่

ประชุมสัมมนา  
4.5 ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
ปัจจัยภาวะผู้นําที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น 

เรืองศิลป์ จําปาวงษ์ 

 

3 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝกึทักษะ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุรัสวดี สุทธภักดี 

 

14 

การพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค STADสา
หรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จิระศักด์ิ มะลิซ้อน 

 

25 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรง
แม่เหล็ก 

อารีย์วรรณ สุขกรม  และ หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม 

 

35 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ฐนิชา หวังรักกลาง 

 

44 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ดิน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 

กนกวรรณ คนสมบูรณ์  และ วาทินี จันมี 

 

54 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
สุตคุณวัตร เอกสะพัง  และ สําเร็จ ยุรชัย 

 

62 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จงัหวัดบุรีรัมย์ 

พิพิธธรรมานุกิจ ยามประโคน  และ สําเร็จ ยุรชัย 

 

68 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเช่ียน (AEC) สําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดป่าง้ิว อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

กัลยารัตน์  นิยมสินธ์ุ  และ ดารินี ภู่ทอง 

 

75 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถ ุของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

มุกดา อัมรินทร์  และ อุมาลี นามดวง 

 

82 

การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสีใ่นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต5 

แสงดาว  เสาเปรีย 

 

91 

การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ภาวิณี  ต่วนไธสง 

 

99 

ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

อํานวยศรี  ภูพันหงษ์ 

 

108 

การศึกษาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 

ผศ.ดร.จําเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์,  ดร.วรสิทธ์ิ รัตนวราหะ  และ นันทนิจ อินทร์โคกสูง 

 

117 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
แก้งแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ชนัญชิดา ทิพย์โพธ์ิเมือง  และ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
 

127 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
การศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ชญาภา สืบสําราญ,  วัชระ ชูเสน  และ ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ 

 

138 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ สาระที ่1 
จํานวนและการดําเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ 

มณฑิรา  พิทักษ์วงศ์ศร 

 

146 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอําเภอโกสุมพิสัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 3 

ศตวรรษ สุขมากินโรจน์ 

 

156 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐานรายวิชาสัมมนาการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

พัชรินทร์ โตตระกูล 

 

168 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงสวรรค์ 
อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

อุมาพร รักษาภักดี  และ สุทธิพงศ์ บุญผดุง 

 

177 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กศน.ตําบลของคณะกรรมการ กศน.ตําบล 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

ภาสกร เมิดจันทึก  และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

 

187 

ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 

นงลักษณ์ งามขํา  และ ประภาพร คงวัดใหม่ 
 

196 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคําฮีเบญจวิทย์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามกุดาหาร 

ทัศนา  มะลิซ้อน 

 

204 

ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

พรรณา  บุตตะสุริย์ 

 

213 

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปุญญิกา  นิลโคตร 

 

244 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

เฉลียว  พินิจมนตรี  และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

 

235 

การศึกษาความต้องการของครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหน่ึง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 

ต้องชนะ ม่ันบรรจง   เกษศิรินทร์ สุวรรณรุ่งโรจน์  และ นวลออ ทองศรี 

 

244 

สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ่อนจันทร์ สิงหา 

 

252 

การศึกษาการคิดเก่ียวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
ชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล  และ อภินันท์ หินศิลา 

 

262 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ศราวุฒิ ยมย่ิง 
 

269 

การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
กัญญาธร ยมย่ิง 

 

277 

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร จากความคิดเห็นของศิษย์เก่า 

กันติกา จิตรจันทร์  และ ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
 

285 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

รศ.เกษิณี ผลประพฤติ  และ มงคล จิตรโสภิณ 
 

295 

สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

รศ.กรุณา ลิ้มประเสริฐ  และ มงคล จิตรโสภิณ 
 

306 

สภาพการจัดกิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จงัหวัดปทุมธานี 

รศ.อมรา เล็กเริงสินธ์ุ  และ มงคล จิตรโสภิณ 
 

316 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การนําเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

รศ.ธีรศักด์ิ อินทรมาตย์  และ มงคล จิตรโสภิณ 
 

327 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
นาวิน นิลแสงรัตน์  และ ปัญญา เต้าปั้น 

 

340 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
สภาพการจัดการเรียนรู้และคณุสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ผศ.ดร.ชนาธิป พรกุล  และ มงคล จิตรโสภิณ 

 

351 

พฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง
นักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 

กฤษฏา วัฒนศักด์ิ,  เนรัญ วชิระอังกูร  และ วริศศรุตา ตามตะคุ 

 

363 

การนิเทศครูปฐมวัย แบบชวนคิด-พาทํา เพ่ือพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอร ีใน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

บุญชู อังสวัสด์ิ,  จุฑาทิพย์ เมฆเมืองทอง  และ สรัญธร ฉันทวรภาพ 
 

375 

การใช้หนังสือเสริมประสบการณ์คําคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้าน
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 

จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง,  ศิรัส ปรากฏวงษ์  และ จิราพร นุ่มฤทธ์ิ 
 

382 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

กัณฑิมา สว่างวงษ์ 
 

389 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

พีระพล สุราสา 

399 

 
ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส ์และการท่องเที่ยว หน้า 
ส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เยาวภา ทิมินกุล  และ รัตนา สีดี 
 

411 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

เจษฎา สีดาเคน และ คณิณ เพชรสกุล  

421 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส ์และการท่องเที่ยว หน้า 
ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา 

กัลณี ด่านทองหลาง  และ สมใจ บุญหม่ืนไวย 

 

428 

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ : 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ธัญญาลักษณ์ เนียมอ่อน  และ สมศักด์ิ จินตวัฒนกุล 

 

439 

การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทางการเงินของโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

ธีรวัฒน์ กับปา 

  

451 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเท่ียวประเพณีท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 

พรพรรณ พุทธเสน,  ปิยะพงษ์ นาไชย  และ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ 

 

458 

การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยสังข์ในงานเคร่ืองประดับ เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือใช้ 

อาวุธ ฉายศิริ,  วรัญชลีย์ ทวีชัย,  รวีพรรณ วิมลทรง 

 

467 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล, ดร.ศรัญย์ญา น้อยบัวทิพย์, วราลักษณ์ คงขํา  และคณะ 

 

476 

ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจทําประกันชีวิตของลูกค้าบริษัท เมอืงไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 ดร.กฤติเดช นุกูลกิจ,  เบ็ญจวรรณ เชยชม  และ ดร.ณิชชา ฤทธ์ิขจร 

  

483 

ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผูสู้งอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
ดร.ณิชชา ฤทธ์ิขจร,  ชญานี ไมเออร์,  จิดาภา ง่วนเฮงเส็ง  และคณะ 

 

490 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง หน้า 
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีสุก อําเภอแก้ง
สนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาวิณี อินเคน  และ ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ 

 

501 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนสําราญ อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

มธุกร แสงพินิจ  และ ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ 
  

511 

ความคาดหวังของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด เก่ียวกับบทบาทตามกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 

ธงชัย ธราวุธ  และ ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ 

 

523 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา 
บรรพต เชิดชัย  และ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ 

 

534 

แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทําแท้ง 
หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์,  มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว  และ สรัล เลาหพันธ์ 

543 

 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ หน้า 
การนําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์(e-office) มาใช้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยสังกัด
เอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ, ปิยวดี วิจารณ์  และ มุทธชาติ ม่วงคราม 

 

555 

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานไอทีของธุรกิจจําหน่าย
รถบรรทุกโดยใช้หลักธรรมาภิบาลไอทีและกรอบมาตรฐานโคบิต 

กวิน บุญทวี  และ รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 

  

565 

การพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สําหรับระบบจัดการสั่งซื้อของศูนย์
ทรัพยากรสาหร่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

รุ่งนภา กันพร้อม และ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
 

576 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ หน้า 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใ์นการวางแผนปลูกพืชเพ่ือเสริมรายได้
เกษตรกร ของจังหวัดพังงา 

กัญญาภัทร สุขแก้ว  และ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
 

587 

การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มีสิทธ์ิ ชัยมณี,  จามร รัตนกุลวัฒนา,  ไกร สมบูรณ์  และคณะ 
 

598 

แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ภูมินทร์ สุขพรหม,  ธานิล ม่วงพูล  และ อวยไชย อินทรสมบัติ  

607 

 
ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม หน้า 
การทดสอบความเป็นพิษเบ้ืองต้นของตํารับยาแก้มะเร็งของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดชัยภูม ิ
ด้วยวิธี Brine Shrimp 

พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี,  สมพร จิตรัตนพร,  พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ  และคณะ 
 

615 

การศึกษาปัจจัยการทํางานตามหลักการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของเกษตรกร
ชาวนาบ้านลังโกม หมู่ที ่6 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร ์

นิพาวรรณ์ แสงพรม,  สนธยา เชิดไชย,  มัตนา ทําสะอาด  และคณะ 
 

620 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานต่อการเกิดโรคซิลโิคสิสของช่าง
หินทราย บ้านคลองแจ้ง ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ฐิติพร กลั่นแก้ว,  ยศภัทร ยศสูงเนิน,  เกตุร์สิริ อาจหาญ  และคณะ 
 

626 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

สนธยา เชิดไชย,  น้ําส้ม พุทธจันทร์,  บุษบา โทธรรมพาส  และคณะ 
 

634 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

นันทภัค  สุหงษา,  เจต  ปฏิเวทภิญโญ,  ขวัญสุดา สุวรรณ  และคณะ 

640 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม หน้า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ในเขตชุมชนศีรษะละเลิง หมูท่ี่ 10 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์,  ชาลินี ปลัดพรม,  ชัญญานุช ไพรวงษ์  และคณะ 
 

645 

พฤติกรรมการออกกําลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

ลักษณ์นารา นาอ้อม,  วันฉัตร โสฬส,  วัชรากร หวังหุ้นกลาง  และคณะ 
 

653 

พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา 
สุภาพร ชินสมพล,  แพรวพรรณ ปลาดตา,  ขวัญฤทัย บุญสะอาด  และคณะ 

 

659 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา 

พิชชานาถ เงินดี,  จันทรรัตน์ บวชขุนทด,  วนิดา เหมือนภาค  และคณะ 
 

666 

ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน หมู่บ้านภูเขา
ลาด ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วราพรรณ เพ็งแจ่ม,  เขมกัญญา กล่อมจอหอ, ดุจดาว ต่ิวกระโทก  และคณะ 

  

672 

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณศีึกษาบ้านหนอง
กก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วิชุดา จันทะศิลป์,  รัฐพล ศิลปรัศมี,  ปธานิน แสงอรุณ  และคณะ 

  

679 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและดัชนีมวลกาย: 
กรณีศึกษา บ้านขวาง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รัฐพล ศิลปรัศมี, วิชุดา จันทะศิลป์, บุญส่ง ไข่เกษ  และคณะ 
 

687 

พฤติกรรมการการออกกําลังของประชาชน ตําบลบุ่งขี้เหล็กอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

นันทิวา  สิงห์ทอง, จักรพงษ์  งามหมู่  และ เอกอํานาจ เรืองศรี 

695 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําป ี2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 

- ภาคโปสเตอร ์– 

 

สารบัญ 

ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม หน้า 
คุณภาพชีวิตและการจัดการความรู้คุณภาพชีวิตเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ สําหรับ
ผู้สูงอายุ  

 กรฐณธัช ปัญญาใส,  นันทิวา สงห์ทอง,  พีสสลัลฌ์ ธํารงศ์วรกุล  และคณะ 

703 

 
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ หน้า 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเช้ือไวรัสชิคุนกันยาในยุงลายที่เก็บจาก
หลายพ้ืนที่ของประเทศไทย 

กฤษณพงศ์ ธรรมโกศล,  อัจฉรา ภูมี  และ เผด็จ สิริยะเสถียร 

  

715 

การพัฒนาสารไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอลในรูปแบบลิโพโซม 
แพรวฤดี โสมสิริโรจน์  และ ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา 

 

726 

การพัฒนาสารไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอลในรูปแบบนาโนอิมัลชัน 
วราภรณ์ ชัยนฤมล  และ ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา 

 

734 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของช้ินทดสอบจากการประยุกต์ใช้เส้นใย
ผักตบชวาเป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซดิ 

สมพงษ์ พิริยายนต์,  ธีระวัฒน์ แม้นด้วง,  จักรกฤษณ์ ย้ิมแฉ่ง  และคณะ 
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ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในจังหวัดขอนแก่น 

LEADERSHIP FACTORS FACILITATING EFFECTIVENESS OF THE PRIMARY 
SCHOOL ADMINISTRATION AT KHON KAEN PROVINCE 

 
เรืองศิลป์ จ ำปำวงษ์1 

 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน

ประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น (2) ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น (3) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำวะผู้น ำและประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ (4) กำรพยำกรณ์ปัจจัย
ภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย
ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ครูธุรกำร และประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1–5 ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้มีกำรวิเครำะห์เอกสำรและสัมภำษณ์บุคลำกรทั้ง 
4 กลุ่ม จ ำนวน 10 คน เพื่อสังเครำะห์ปัจจัยภำวะผู้น ำและประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ ขั้นต่อไป
ได้พัฒนำแบบสอบถำมเพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นของบุคคลทั้ง  4 กลุ่ม จ ำนวน 1207 คน จ ำแนกเป็นผู้บริหำรโรงเรียน 
จ ำนวน 279 คน ครูผู้สอนจ ำนวน 370 คน ครูธุรกำร จ ำนวน 279 คน และประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
279 คน กำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ใช้ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์ และ stepwise multiple 
correlation  

ผลกำรวิจัยสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยภำวะผู้น ำมี 2 ด้ำนคือ ด้ำนสมรรถภำพและด้ำนพฤติกรรมภำวะผู้น ำ ล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย

ด้ำนภำวะผู้น ำเรียงล ำดับคือ ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ ( X =4.52) ด้ำนทักษะกำรบริหำร ( X =4.47) และด้ำน
สติปัญญำ ( X =4.39) ส่วนด้ำนพฤติกรรมภำวะผู้น ำมีค่ำเฉลี่ยเป็น 4.42  

2. ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำมีขอบเขตเรียงล ำดับควำมส ำคัญคือ ด้ำนกำรรักษำ
วัฒนธรรม ( X =4.38) ด้ำนกำรบูรณำกำร ( X =4.28) ด้ำนกำรบรรลุผลของงำน ( X =4.19) และด้ำนกำรปรับตัว ( X
=4.15) 

3. ปัจจัยภำวะผู้น ำและประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ มีควำมสัมพันธ์ในระดับสูง (r =0 
.73) อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .01 

4. กำรพยำกรณ์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่น เรียงล ำดับควำมส ำคัญ คือ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำร ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ 
ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ   โดยทั้งสำมปัจจัยสำมำรถอธิบำยประสิทธิผลของกำรบริหำร

                                           
1 นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ  
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โรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 54.2 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส ำหรับปัจจัย
สมรรถภำพด้ำนสติปัญญำไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน 

 
Abstract 

The objectives of this investigation were to study (1) readership factors facilitating 
effectiveness of the primary school administration, (2) effectiveness of the primary school 
administration, (3) relationship between readership factors and effectiveness of the primary school 
administration, and (4) Prediction of leadership factors facilitating effectiveness of the primary school 
administration. 

The subjects of this investigation included the primary school administrators, teachers, 
business teachers, chairmen of the primary school committee in the offices of khon kaen primary 
Education Area 1-5. 

Methods of the investigation  
Document analysis and interview study ten subjects were user to study scope of readership 

factors and effectiveness of the primary school administration. 
A set of questionnaires was administered to the 1207 subjects including  279 primary school 

administrators, 370 teachers, 279 business teachers, 279 chairmen of the primary school committees. 
Statistics for data analysis were arithmetic mean, standard deviation, coefficient of correlation 

and stepwise multiple correlation. 
Findings : 
Data analysis revealed that : 
1. Leadership factors included competency factor and administrative behaviors. The 

consecutive rank of leadership factors were affective domain ( X =4.52), administrative skills ( X =4.47), 
and cognitive domain ( X =4.39) . Whereas administrative behaviors factor indicated the arithmetic 
mean of 4.42 . 

2. Effectiveness of the primary school administration revealed the consecutive rank as 
follows–cultural conservation ( X =4.38) , integration ( X =4.28) , performance achievement ( X =4.19) , 
and behavioral adjustment ( X =4.15). 

3. Leadership factors and effectiveness of the primary school were positively related at .01 
level of significance (r =0 .73). 

4. Prediction of leadership factors  
Leadership factors significantly predicted effectiveness of the primary school administration 

at .01 level with 54.2 percent. Consecutive rank of prediction weight were administrative skills, 
administrative behaviors, and affective competency, whereas cognitive domain did not show 
significant prediction. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
กำรจัดกำรศึกษำ เป็นกำรพัฒนำอีกด้ำนหนึ่งของประเทศ จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ

ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปัจจุบันยังให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ โดย
ควำมมุ่งหวังดังกล่ำวนั้น มำจำกแนวคิดที่ว่ำ กำรพัฒนำคนเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเมื่อพัฒนำแล้วก็สำมำรถท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้อีก 40-50 ปีต่อไป สำมำรถปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะน ำพำประเทศชำติแข่งขันกับ
ประเทศอื่น ๆได้ในทุกๆ ด้ำน ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆแล้ว ผลของกำรพัฒนำจะสิ้นสุดลงใน
ระยะเวลำอันสั้น แต่กำรพัฒนำคนจะให้ผลในระยะยำว ดังนั้นกำรลงทุนเพื่อกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ ถือได้ว่ำ 
เป็นกำรลงทุนที่เกิดควำมคุ้มค่ำ ที่หลำยฝ่ำยต้องให้ควำมส ำคัญ รวมถึงผู้ปฏิบัติในหน่วยงำนกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำคัญ
ที่สุด  คือโรงเรียนด้วย โดยเฉพำะผู้บริหำรโรงเรียนนั้น ควรเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนในกำรที่จะพัฒนำในทุก ๆด้ำนใน
โรงเรียนและเพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภำพต่อไป (เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 2553) 

วิจิตร ศรีสะอ้ำน (ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 2552 น. 3-5) กล่ำวถึง ควำม
จ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำว่ำ “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นพิมพ์เขียวของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่ง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งระบบและกระบวนกำร โดยมีกำรก ำหนดเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดต่ำง ๆ คือ เรื่องที่ต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลง ประกำร
สุดท้ำยคือ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีประเด็นย่อยอีก ได้แก่ กำรประกัน
คุณภำพภำยใน โดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดมีส่วนร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำ ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ แต่กำรด ำเนินงำนแต่ละหน่วย ยังไม่ก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร ก้ำวหน้ำน้อยกว่ำกำรประกันคุณภำพภำยนอก อีกทั้ง 
ยังระบุไว้ในแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอน มำตรำ 22 ว่ำกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักท่ีว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญ 

สำเหตุอีกประกำรหนึ่งของกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ คือตัวผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยพบว่ำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำยังขำดภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร ดังนั้นจึงควรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีภำวะผู้น ำด้ำนวิชำกำร 
ส่งเสริมผู้สอนให้ร่วมกันปรับปรุงงำนด้ำนวิชำกำร และบรรยำกำศทำงวิชำกำรให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จำมจุรี จ ำเมือง 
(2548, น.3) กล่ำวถึงควำมส ำคัญของภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำว่ำ ภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีในอันที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพของโรงเรียนและเป็นเง่ือนไข
ส ำคัญของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เท่ำที่ผ่ำนมำกำรจัดกำรศึกษำของไทยยังไม่เหมำะสม ยังขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ดังนั้นผู้บริหำรซึ่งอยู่ในฐำนะผู้น ำครูและบุคลำกรในโรงเรียนจึงต้องแสวงหำควำมร่วมมือ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนบรรลุผล 

ผู้บริหำรโรงเรียนจัดว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญ ที่มีอิทธิพลสูงต่อคุณภำพกำรศึกษำ ประสิทธิภำพของกำรบริหำร
กำรศึกษำและประสิทธิผลขององค์กำรทำงกำรศึกษำ นักวิชำกำรกำรหลำยท่ำนมีควำมเห็นตรงกันว่ำควำมส ำเร็จหรือ
ควำมล้มเหลวทำงกำรศึกษำนั้น ผู้บริหำรนั้นนับว่ำเป็นตัวแปรที่ส ำคัญตัวหนึ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคมไทย คุณภำพ
และประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำมักแปรปรวนไปตำมผู้น ำเสมอ (รุ่ง แก้วแดง, 2546, น. 21) โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรที่จะน ำศักยภำพของบุคลำกรใน
โรงเรียนมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อรรณพ พงษ์วำท, 2540, น. 8) 

ผู้น ำมีควำมส ำคัญต่อโรงเรียนเป็นอย่ำงมำก โดยควำมส ำคัญของโรงเรียนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย แต่ไม่มีปัจจัย
ใด  ที่สำมำรถควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงภำยในหน่วยงำนได้ ยกเว้นสิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนำได้ตลอดเวลำก็คือภำวะ
ผู้น ำของหัวหน้ำงำน (Owen, 1981, p.145) ดังนั้นปัจจัยภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียน จึงเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 6 - 

เกิดกำรผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขึ้นที่โรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนนั้นถือว่ำเป็น
หน่วยงำนกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำคัญที่สุดและที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆโรงเรียนใน
ขณะที่แต่ละโรงเรียนมีปัจจัยในกำรบริหำรที่เหมือนๆกัน อยู่ในภูมิประเทศท่ีใกล้เคียงกัน สภำพสังคมไม่แตกต่ำงกันก็ไม่
ท ำให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือได้เท่ำกัน ดังนั้นปัจจัยภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนน่ำจะ
มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้โรงเรียนแต่ละแห่งประสบผลส ำเร็จที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นผู้บริหำรโรงเรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำวะผู้น ำให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 

ในระยะ 20 ปี ที่ผ่ำนมำ มีนักวิจัยได้กล่ำวถึงและได้พิสูจน์ยืนยันไว้ว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียนท่ีดี มีประสิทธิผล มี
กำรเช่ือมควำมสัมพันธ์กันกับโรงเรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ (Links Successful Schools and Effective Principals) 
(Murphy, 1997) ดังแนวคิดของ ก่อ สวัสดิพำณิชย์ (2522, อ้ำงถึงใน อรรณพ จีนะวัฒน, 2539 ) เห็นว่ำ “ ผู้บริหำร
กำรศึกษำทุกระดับ หวังที่จะให้ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถบริหำรโรงเรียนให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย เพรำะอำจกล่ำวได้ว่ำโรงเรียนจะดีหรือไม่ดี มีคุณภำพหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับผู้บริหำรโรงเรียนเป็นส ำคัญ 
” สอดคล้องกับค ำกล่ำวของ โกวิท ประวำลประพฤกษ์ (2540 อ้ำงถึงใน ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ, 2540) “โรงเรียน
ต้องกำรผู้บริหำรโรงเรียนที่มีภำวะผู้น ำ คือ ผู้บริหำรที่ส่งไปแล้วท ำให้องค์กำรเจริญขึ้น แต่ถ้ำเป็นผู้บริหำรที่ไม่ใช่มือ
อำชีพ ส่งไปแล้วโรงเรียนก็ค่อยๆทรุดลง 

ที่ผ่ำนมำสังคมไทยขำดภำวะผู้น ำในทุกระดับ (ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์,  2543, น.23)    โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ วะสี ได้ช้ีให้เห็นอย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้นว่ำ สังคมไทยขำดภำวะผู้น ำที่จะน ำให้องค์กำรมี
จุดมุ่งหมำยร่วมกันและรวมพลังกันไปสู่ควำมส ำเร็จ (ประเวศ  วะสี, 2540, น.13) ไม่เพียงเฉพำะในประเทศไทยเท่ำน้ัน 
สถำบันภำวะผู้น ำเอลเลียต มหำวิทยำลัย Johnson & Wales ในประเทศสหรัฐอเมริกำ จัดท ำรำยงำนเรื่อง “ ภำวะ
ผู้น ำยุคใหม่ปี 2003” ซึ่งสรุปผลกำรศึกษำผู้บริหำรระดับสูงทั้งสิ้น 208 คน ว่ำบริษัทในสหรัฐอเมริกำก ำลังตกอยู่ใน
ภำวะวิกฤติผู้น ำ (ศุภชัย อำชีวระงับโรค, 2547, น. 89)  

ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำในหลำยดังกล่ำว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพยำยำมที่จะหำทำงแก้ไข ตลอดมำ กำรมี
ภำวะผู้น ำและกำรใช้ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะท ำให้กำรจัดกำรศึกษำของไทยเกิดกำรพัฒนำ
และประสบผลส ำเร็จมำกขึ้น ท ำให้สนใจที่จะหำค ำตอบของปัญหำดังกล่ำวจึงได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยภำวะผู้น ำท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อให้เป็นช่องทำงและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม จึงได้ท ำกำรศึกษำในเรื่องนี้  

กำรวิจัยเรื่องปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น
ได้สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ โดยกล่ำวถึงรำยละเอียดและหัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ ในจังหวัด
ขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น 
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำวะผู้น ำกับประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำใน

จังหวัดขอนแก่น 
4. เพื่อศึกษำกำรพยำกรณ์ของปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ  

ในจังหวัดขอนแก่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสม ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด

ขอนแก่น จ ำนวน 994 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 9,734 คน ครูธุรกำร จ ำนวน 420 คน และประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 994 คน โดยเป็นโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น ที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน 279 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 370 คน ครูธุรกำร 
จ ำนวน 279 คน  และประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 279 คน ซึ่งก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำม
เชื่อมั่น 90 % มีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน 5 % โดยใช้ตำรำง Krejcie & Morgan (1970 , p. 607-610 ) ได้ขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 1,207 คน ผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน 279 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 370 คน ครูธุรกำรจ ำนวน 279 คน 
และประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 279 คน ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
โดยกำรแบ่งประชำกรออกเป็นช้ันๆตำมอ ำเภอต่ำงๆในจังหวัดขอนแก่น จำกนั้นน ำประชำกรในแต่ละอ ำเภอในจังหวัด
ขอนแก่น เป็นเกณฑ์ก ำหนดสัดส่วนเพ่ือหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละอ ำเภอ 

เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภำษณ์ (Interview) และแบบสอบถำม โดยแบบสัมภำษณ์ใช้ใน

กำรศึกษำปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด ขอนแก่น 2) 
แบบสอบถำม ใช้ในกำรเก็บข้อมูลระดับปัจจัยภำวะผู้น ำของผู้บริหำร ระดับประสิทธิผลของกำรบริหำร เพื่อหำ
ควำมสัมพันธ์และกำรพยำกรณ์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่น  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน โดยส่งแบบสอบถำมไปยังประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทำงไปรษณีย์  ส ำหรับ

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น ครูผู้สอน ประธำนกรรมกำร
สถำนศึกษำของโรงเรียน และครูธุรกำร กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
และครูธุรกำรของโรงเรียนนั้นๆ สอบถำมทำงโทรศัพท์ไปยังกลุ่มตัวอย่ำงที่ส่งแบบสอบถำมไปแล้ว เมื่อ กลุ่มตัวอย่ำง
ตอบแบบสอบถำมเสร็จ ผู้วิจัยเดินทำงไปเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมได้แก่ เพศ อำยุ ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ด้วย

ค่ำควำมถี่และค่ำร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส ำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภำวะผู้น ำและประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผลจำกค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นดังน้ี 
ระดับคะแนน 5 หมำยถึง ควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมำยถึง ควำมคิดเห็นในระดับมำก 
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง ควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง ควำมคิดเห็นในระดับน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง ควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

2. กำรตรวจสอบข้อมูลที่จะเข้ำสู่กำรใช้สถิติวิเครำะห์ โดยกำรหำควำมแจกแจงข้อมูลและค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของข้อมูล 
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3. กำรพยำกรณ์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนด้วยกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
แบบพหุคูณโดยใช้วิธี Hierarchical Stepwise 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1. 
ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำ มี 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสติปัญญำ  2) ด้ำนทักษะกำรบริหำร 3) ด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ 
และ 2. ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ 

2. ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดย
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ( X =4.44) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปัจจัยพบว่ำปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำ
และปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำมีอยู่ในระดับมำกเช่นกัน ( X =4.47 และ 4.42 ตำมล ำดับ) ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำนของปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำพบว่ำปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะอยู่ในระดับมำกที่สุด (
X =4.52) ส่วนด้ำนสติปัญญำและด้ำนทักษะกำรบริหำรอยู่ในระดับมำก ( X =4.39 และ 4.47 ตำมล ำดับ)  

3. ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก ( X =4.26) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมำเช่นกัน โดยประสิทธิผลด้ำน
กำรรักษำวัฒนธรรมมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำด้ำนอ่ืน ( X =4.38) รองลงมำคือด้ำนกำรบูรณำกำร ( X =4.38) ด้ำนบรรลุผล (
X =4.19) ส ำหรับด้ำนกำรปรับตัวมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำด้ำนอื่น ( X =4.15) 

4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำวะผู้น ำกับประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ
ในจังหวัดขอนแก่นโดยรวมและรำยด้ำน 4 ด้ำน ได้แก่ กำรบรรลุผล กำรปรับตัว กำรบูรณำกำร และกำรรักษำ
วัฒนธรรม มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.1 (r=.731, .606, .572, .638 และ .688 ตำมล ำดับ) 

5. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่นโดยรวม 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่นโดยรวม 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำวะผู้น ำ 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำซึ่งประกอบด้วย 3 ด้ำนคือ ด้ำน
สติปัญญำ ด้ำนทักษะกำรบริหำร และด้ำนเจตคติและคุณลักษณะกับปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวม ผลปรำกฏดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัด
ขอนแก่นโดยรวม 

ปัจจัยภาวะผูน้ า R F b B SE t p.value 

ขั้นตอนท่ี 1 
1.1 ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำน
ทักษะกำรบริหำร 
1.2 ค่ำคงท่ี 

 
0.492 

 
 

 
1118.60 

 
0.658 

 
1.282 

 
.702 

 
.020 

 
.090 

 
33.44 

 
14.29 

 
.000 

 
.000 
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ปัจจัยภาวะผูน้ า R F b B SE t p.value 

ขั้นตอนท่ี 2 
2.1 ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำน
ทักษะกำรบริหำร 
2.2 ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ 
2.3 ค่ำคงท่ี 

 
 
.

525 

 
 
6

36.32 

 
.381 

 
.315 
1.143 

 
 
.

406 
346- 

 
037 

 
036 
088 

 
10.386 

 
12.968 
12.96 

 
.000 

 
.000 
.000 

ขั้นตอนท่ี 3 
3.1ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำน
ทักษะกำรบริหำร 
3.2 ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ 
3.3 ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำน
เจตคติและคุณลักษณะ 
3.4 ค่ำคงท่ี 

 
 
.

542 

 
 
4

54.61 

 
269 

 
.264 
184 

 
.053 

 
286 

 
 

290 
.

215 

 
040 

 
036 
028 

 
088 

 
.76 

 
7.38 
6.62 

 
12.01 

 
.000 

 
.000 
.000 

 
.000 

 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ทั้งปัจจัยภำวะผู้น ำ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้ำน 

ได้แก่สติปัญญำ ทักษะกำรบริหำร และเจตคติและคุณลักษณะ กับปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำส่งผลต่อประสิทธิผลของ
กำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวม พบว่ำ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำน
ทักษะกำรบริหำร ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำและปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ ที่ส่งผล
ทำงบวกต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 
(b=.269 , .264 , และ .184 ตำมล ำดับ ) ทั้งนี้ปัจจัยที่สำมสำมำรถอธิบำยประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน
ประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวมได้ร้อยละ 54.2 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 (R=.542)  ส ำหรับปัจจัย
สมรรถภำพของผู้น ำด้ำนสติปัญญำไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน และจำกกำรส่งผลของสำมปัจจัย
ดังกล่ำวสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมำตรฐำน z ได้ดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ 
ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนโดยรวม = 1.053 + .269 (ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะ

กำรบริหำร) + .264 (ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ) + .184 (ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน z 

ประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนโดยรวม = .290 (ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำร) 
+.286 (ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ) + .295 (ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ) 
 
อภิปรายผล 

จำกผลกำรวิจัยสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
ปัจจัยภำวะผู้น ำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวม จำก

ผลกำรวิจัยพบว่ำ มี 3 ปัจจัย คือปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำร ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำและปัจจัย
สมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ ตำมล ำดับ ขออภิปรำยผลตำมผลกำรวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1) ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำร 
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำรส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำร

โรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวมเป็นล ำดับแรกนั้น อำจเป็นเพรำะว่ำ กำรที่ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถใน
กำรติดต่อสื่อสำรทั้งด้ำนกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำนและกำรเขียน กำรที่ผู้บริหำรมีทักษะในกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์และมี
ทักษะในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำร ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจในทิศทำงและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เกิดผลใน
ควำมร่วมมือ มีควำมเข้ำอกเข้ำใจกันจนเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำรโรงเรียนโดยรวม สอดคล้องกับ  Notte (1996, 
p.385-398) ที่กล่ำวไว้ว่ำ คุณลักษณะของผู้บริหำรที่เด่น ซึ่งจะท ำให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ดีคือ กำรมี
มนุษยสัมพันธ์ กำรมีจิตใจกว้ำง มีควำมเป็นประชำธิปไตย เป็นต้น  และนอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ Bothwell (1983, 
p.133) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ลักษณะผู้น ำที่นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้ในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์กับภำวะผู้น ำมี 10 ประกำรโดย
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำกับผู้อื่นได้ดีก็เป็นลักษณะหนึ่งใน 10 ประกำรที่กล่ำวไว้ด้วย นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ 
สมพงษ์ เกษมสิน (2521, น.293-296) ที่กล่ำวไว้ว่ำ คุณลักษณะที่จ ำเป็นท่ีจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและ
ประสบควำมส ำเร็จ ต้องมีควำมสำมำรถด้ำนเทคนิคและกำรบริหำร จุมพล หนิมพำนิช (2539, น.352-353) ได้กล่ำวไว้
ว่ำ ลักษณะผู้น ำท่ีดีต้องเชี่ยวชำญในเรื่องเทคนิคหรือวิชำกำรที่รับผิดชอบ  
 2) ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำ 
 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยพฤติกรรมภำวะผู้น ำส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนประถมศกึษำใน
จังหวัดขอนแก่นโดยรวมเป็นล ำดับสองรองจำกปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนทักษะกำรบริหำรนั้น ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะว่ำ กำรที่ผู้บริหำรแสดงออกถึงควำมเป็นผู้น ำด้ำนอุดมคติ และแสดงออกถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์ 
ครอบคลุมทุกด้ำน ท ำให้เกิดผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน สอดคล้องกับ อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร (2524, น.
9-10) กล่ำวไว้ว่ำ คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหำรมีหลำยประกำร รวมทั้งเป็นผู้มีควำมยุติธรรม เห็นอกเห็นใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำน ปฏิบัติตัวเป็นกลำงไม่เอนเอียง เข้ำกับหมู่คณะได้ วำงตัวเป็นกลำง และเป็นที่ปรึกษำของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ประยูร อำษำนำม (2558, น.26) ที่กล่ำวสรุปไว้ว่ำ นักบริหำรต้องปฏิบัติตนโดยแสดงบทบำทเป็นผู้น ำ
ในกำรคิด กำรแสวงหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ กำรเป็นแบบอย่ำงในกำรครองตน และครองงำน  Blake 
and Mouton (1995)  ได้กล่ำวสรุปว่ำ พฤติกรรมผู้น ำแบบท ำงำนเป็นทีม ก่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด แต่ก็เป็นสิ่ง
ที่ท ำได้ยำกมำกท่ีสุดเช่นกัน เนื่องจำกต้องค ำนึงถึงทั้งงำนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลไปพร้อมๆกัน 
 3) ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะ  

จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนเจตคติและคุณลักษณะส่งผลต่อประสิทธิผลของกำร
บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวมนั้น ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ กำรที่ผู้บริหำรมีควำมจริงใจต่อ
บุคคลอื่น ผู้บริหำรเป็นคนมองโลกในแง่ดี ผู้บริหำรแสดงควำมเป็นมิตรกับคนทั่วไป ผู้บริหำรมีควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ 
ผู้บริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ต่อโรงเรียน และต่อสังคม ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน
ประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นโดยรวม สอดคล้องกับ ประยูร อำษำนำม (2558, น.5-9) ที่กล่ำวว่ำ ควำมเป็นมนุษย์
เป็นภำพลักษณ์ที่ส ำคัญและเด่นของนักบริหำร ควำมเป็นมนุษย์สร้ำงบำรมีให้นักบริหำร และองค์ประกอบของควำม
เป็นมนุษย์ประกอบด้วย เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมพงษ์ เกษมสิน (2521, น.293-296) กล่ำวไว้ว่ำ เป็นที่
ยอมรับนับถือของผู้ร่วมงำน เป็นที่ดึงดูดใจของบุคคลอื่น หรือเป็นคุณลักษณะที่จะท ำให้ผู้อื่นเช่ือตำม ช่วยผ่อนคลำย
ควำมตึงเครียดจำกกำรปฏิบัติงำน มีบุคลิกภำพควำมเช่ือมั่น เป็นผู้มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีระดับควำมปรำรถนำสูง 
และมีควำมรับผิดชอบ นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์(2522, น.216-217) กล่ำวไว้ ว่ำ คุณลักษณะของผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย มีควำมคิดริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมอ ใจกว้ำง รับฟังและรู้จักเลือกควำมเห็นที่ดี หนักเอำเบำสู้ หนักแน่น อดทน 
อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร (2524, น.9-10) กล่ำวไว้ว่ำ คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหำรมีหลำยประกำร รวมทั้งเป็นผู้มีควำม
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ยุติธรรม เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำน ปฏิบัติตัวเป็นกลำงไม่เอนเอียง เข้ำกับหมู่คณะได้ วำงตัวเป็นกลำง 
และเป็นที่ปรึกษำของผู้ใต้บังคับบัญชำ เช่นเดียวกับ  Notte (1996, p.385-398) ที่กล่ำวไว้ว่ำ คุณลักษณะของผู้บริหำร
ที่เด่น ซึ่งจะท ำให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ดีคือ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรมีจิตใจกว้ำง  มีควำมเป็น
ประชำธิปไตย เป็นต้น  และนอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ  Bothwell (1983, p.133) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ลักษณะผู้น ำท่ีนักวิจัย
ส่วนใหญ่ใช้ในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์กับภำวะผู้น ำมี 10 ประกำรโดยควำมสำมำรถในกำรเข้ำกับผู้อื่นได้ดีก็เป็นลักษณะ
หนึ่งใน 10 ประกำรที่กล่ำวไว้ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนโยบายและการปฏิบัติ 
จำกผลกำรวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อนโยบำยและกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน ควรเป็นผู้มีภำวะผู้น ำและแสดงควำมมีภำวะผู้น ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เนื่องจำกผู้บริหำรเป็น

บุคคลส ำคัญในโรงเรียน มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นทั้งผู้ร่วมงำน นักเรียน ตลอดจนผู้พบเห็น เป็นแบบอย่ำงและทิศทำงใน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำในโรงเรียนและเพื่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียนในทุกๆด้ำนต่อไป 

2. ผู้บริหำรควรพัฒนำภำวะผู้น ำของตนเองในทุกๆด้ำน ทุกวิถีทำง ทุกรูปแบบและสม่ ำเสมอ เนื่องจำกภำวะ
ผู้น ำสำมำรถพัฒนำได้ด้วยตนเองและจำกหน่วยงำนบังคับบัญชำ 

3. นโยบำยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือระดับท่ีสูงกว่ำ ควรพัฒนำภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในทุกด้ำน และทุก
รูปแบบ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริหำรแสดงควำมมีภำวะผู้น ำอยู่เสมอ เพื่อให้กำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำโดยรวมเกิด
ประสิทธิผลในทุกๆด้ำนอย่ำงสมบูรณ์ 

4. นโยบำยกำรคัดเลือกหรือส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ควรให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยภำวะผู้น ำด้ำน
อื่นๆมำกกว่ำด้ำนสติปัญญำ เพรำะจำกผลกำรวิจัยในครั้งนี้ ปัจจัยสมรรถภำพของผู้น ำด้ำนสติปัญญำส่งผลต่อ
ประสิทธิผลน้อยกว่ำด้ำนอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
จำกผลกำรวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป มีดังน้ี 
1. ควรมีกำรวิจัยในพื้นที่อ่ืนๆเพื่อทรำบระดับปัจจัยภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนและระดับประสิทธิผลของ

กำรบริหำรโรงเรียน และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรโรงเรียน และน ำผลมำเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัย
ในครั้งนี ้

2. ควรมีกำรเพิ่มระดับและขอบเขตในกำรค้นหำค ำตอบ เช่น ขอบเขตของประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงในระดับ
ภำค หรือระดับประเทศ มีประชำกรและผู้ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น 

3. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยภำวะผู้น ำ สร้ำงกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อหำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยและ
ประสิทธิผล โดยใช้ข้อมูลทั้งควำมคิดเห็นและข้อเท็จจริงของผู้บริหำรโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน
กำรศึกษำและพัฒนำต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งำนวิจัยนี้ ส ำเร็จได้ด้วยควำมกรุณำและควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่งจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
เปรมสุรีย์  เช่ือมทอง อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประยูร อำษำนำม อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม พลอำกำศ
ตรี ดร.อนันต์ ศรีอ ำไพอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ที่ช่วยให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรท ำวิจัย ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณเป็น
อย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้ 
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ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุง เพชรสุข คณบดีบัณฑิต
วิทยำลัย วิทยำลัยนครรำชสีมำ ดร.เมตต์ เมตต์กำรุณจิตร์ คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  ดร.
สมภำรธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดีคณะศิลปะศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ดร.พัฒนะ สีหำนู 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวัสดี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 ที่กรุณำเป็นผู้เช่ียวชำญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขออุทิศเพื่อบูชำพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพล วุฒิเสน รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร แก้วดวงดี ที่ให้แนวคิดและสร้ำงพลังควำม
เชื่อมั่นในกำรศึกษำวิจัยจนส ำเร็จ 

ขอขอบคุณผู้บริหำร ครู ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูธุรกำรของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนกำร
ประถมศึกษำในจังหวัดขอนแก่นทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมในกำรวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กัลยำณมิตร
ทุกคนที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย   ขอขอบคุณ คุณอุบล 
จ ำปำวงษ์ ภรรยำ และบุตรสำวทั้งสองคน ที่เป็นก ำลังใจและช่วยเหลือให้กำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์ คุณค่ำและประโยชน์
อันมีของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมอุทิศเพื่อบูชำพระคุณบิดำ มำรดำ ผู้มีพระคุณต่อกำรวิจัยและบูรพำจำรย์ทุกๆ
ท่ำน ท่ีให้กำรศึกษำอบรมสั่งสอนให้เกิดปัญญำ มีควำมมุ่งหมำยในชีวิต มีสมำธิ มีควำมเช่ือมั่นในตนเอง  เป็นเครื่องน ำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จของชีวิต 
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทกัษะ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
Developing learning activities using role play with supplementary 

exercises to promote Chinese language speaking skills and 
self-confidence of the students in Muttayomsuksa 2 

  

สุรัสวดี สุทธภักด1ี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาท

สมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเชื่อมั่นในตนเอง 2) เปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาจีนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนที่มีทักษะ
การพูดภาษาจีนแตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ  5) 
เปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนที่มีความเช่ือมั่นในตนเองแตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติและแบบฝึก
ทักษะการพูดภาษาจีน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาจีน 3) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีนและความ
เชื่อมั่นในตนเอง 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ สถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples) และสถิติ
ทดสอบ F-test (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่ อส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาจีนและความเชื่อมั่นในตนเอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.99/82.00 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7340  

2) ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึก
ทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึก
ทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาจีนแตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

                                                           
1 นักศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม Surutsawadee.stpd@gmail.com 
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5) ความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนที่มีความเช่ือมั่นในตนเองแตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

6) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค าส าคัญ: ทักษะการพูดภาษาจีน, บทบาทสมมติ, ความเชื่อมั่นในตนเอง, แบบฝึกทักษะ 
 

Abstract  
The research aimed to 1) Develop and index to study the effectiveness of learning activities 

using role play with supplementary exercises to promote Chinese language speaking skills and self-
confidence, 2) Compare Chinese speaking skills of the students in Muttayomsuksa 2 with get 
organized learning activities using role play with supplementary exercises between pretest and 
posttest, 3) Compare the self-confidence of the students in Muttayomsuksa 2 with get organized 
learning activities using role play with supplementary exercises between pretest and posttest, 4 ) 
Compare Chinese speaking skills of the students with the skills to speak Chinese in their own 
different ways latter was organized learning activities using role play with supplementary exercises, 
5) Compare the self-confidence of students with self-confidence to speak Chinese in their own 
different ways latter was organized learning activities using role play with supplementary exercises 
and 6)  Study of student satisfaction with the teaching.  The population was 30 student in 
Muttayomsuksa 2 at Nonsaardwittayakarn school. By Cluster Random Sampling. Research 
instruments 1) Plans of learning management by using role play with supplementary exercises. 2 ) 
Test the skills of speaking Chinese. 3 )  Assessment of speaking skills and self-confidence. 4 ) 
Satisfaction of students to teaching. The data was analyzed by percentage, t–test dependent 
sample and F-test (One – way anova). 

The results of the study were as follow 1) The development of learning activities using role 
play with supplementary exercises to promote Chinese language speaking skills and self-confidence 
had an required efficiency of 90.99/82.00 And had effectiveness Index of 0.7340. 2) The results of 
Chinese speaking skills of the students with get organized learning activities using role play with 
supplementary exercises after learning higher than before learning at the .05 level of significance. 3) 
The results of self-confidence of the students with get organized learning activities using role play 
with supplementary exercises after learning higher than before learning at the .05 level of significance. 
4) The results of Chinese speaking skills of the students with the skills to speak Chinese in their own 
different ways latter was organized learning activities using role play with supplementary exercises 
not different at the .05 level of significance. 5)  The results of self-confidence of the students with 
self-confidence in their own different ways latter was organized learning activities using role play 
with supplementary exercises not different at the .05 level of significance. 6) Student satisfaction with 
the teaching as a whole was at the most level 
Keywords: Chinese language speaking skills, role play, self-confidence, supplementary exercises 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาท่ีมีผู้ให้ความสนใจและให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศ

จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทุกภาคส่วน
เห็นความส าคัญและต้องการปลูกฝังให้ลูกหลาน เยาวชนไทยมีโอกาสได้เริ่มเรียนภาษาจีนตั้ งแต่วัยเยาว์ ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนในระบบ ตามหลักสูตรแผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือการเรียนพิเศษ (เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์ และ หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล , 2557: 3) ภาษาจีนส าหรับคนไทยก็ยังถือว่า
เป็นเรื่องที่ยาก เพราะการเรียนต้องใช้ความจ ามาก ทั้งการจ าค าศัพท์ จ าไวยากรณ์ การเรียงประโยคและโดยเฉพาะการ
พูดออกเสียงส าเนียงภาษาจีน เพราะเด็กไทยส่วนมากจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เขินอายที่จะพูดออกเสียง และไม่
กล้าแสดงออกในการพูด. ความเช่ือมั่นในตนเองถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับนักเรียนที่เรียน (วนิดา ศิลปะกิจโกศล, 
2540: 8) ได้กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดจะให้เด็กโดยตรงได้ แต่สามารถจัดบรรยากาศและให้
โอกาสเด็กเกิดความมั่นใจและพัฒนาขึ้นได้ ในการพูดภาษาจีนนั้น ถ้าสร้างให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นในตนเองแล้ว เขาจะ
สามารถพัฒนาการพูดให้ได้ดียิ่งข้ึนในอนาคต 

จากการประเมินผลการเรยีนรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารในภาคเรียนท่ีผ่านมา
พบว่าความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับที่ดีเพียงพอ เนื่องจากยังขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ในหนึ่งห้องเรียนจะมีคนที่กล้า
แสดงออกไม่กี่คน และคนท่ีท าหรือกล้าแสดงออกก็จะเป็นเพียงคนเดิมๆเท่านั้น ส่วนคนท่ีไม่กล้าแสดงออกก็จะไม่กล้า
อยู่อย่างน้ัน ไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียน กิจกรรมบาทบาทสมมติเป็นกิจกรรมมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะสามารถ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนได้ ซึ่งข้อดีของกิจกรรมบทบาทสมมติ คือ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง ทั้งยังท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานจากการแสดง
บทบาทสมมติ ท าให้สนใจอยากเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความกระตือรือร้นที่จะพูด มีความกล้า
แสดงออก และสามารถน าเรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม (ระวีวรรณ วุฒิ
ประสิทธิ,์ 2530: 74) 

ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนขึ้น โดยให้นักเรียนได้เริ่มจากการฝึกสนทนา
ภาษาจีนระหว่างกัน นักเรียนได้ฝึกจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเขาสามารถน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริง เพื่อให้
ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองที่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาและศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
เพื่อเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเชื่อมั่นในตนเอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน ที่มีทักษะการพูดภาษาจีนแตกต่างกันหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
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5. เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียน ที่มีความเช่ือมั่นในตนเองแตกต่างกันหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง One Group Pretest-Postest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจยัดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แบบแผนของการวิจัย 
กลุ่ม Pretest Treatment Postest 

ทดลอง T1 X T2 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  T 1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
  X  หมายถึง การทดลองสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ วิชาภาษาจีน เรื่อง คุณต้องการเครื่องดื่มอะไร  
ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  T 2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยาคาร จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยาคาร จ านวน 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติและแบบฝึกทักษะการพูดภาษาจีน 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการพดูภาษาจีน 
3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเอง 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนด้วยแบบสอบกิจกรรมบทบาทสมมต ิ
2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนและให้คะแนน 
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
5. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปท าการวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

  การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช ้
ดัชนีประสิทธิผล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test (Dependent 

Samples) และสถิติทดสอบ F-test (One–way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลรวมคะแนน ร้อยละและค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ 
ระหว่างเรยีน 125 3412 90.99 

หลังเรียน 60 1476 82.00 
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 0.7340 

   
  จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนของนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการท างานและท าแบบทดสอบย่อยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 90.99 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน มีประสิทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.00 ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.99/82.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 0.7340 
  2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ X  S.D.    t df Sig 
ก่อนเรียน 9.70 1.47 22.105* 29 .000 
หลังเรียน 24.10 3.58 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
   
 จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 24.10 สูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 9.70 เมื่อทดสอบค่า t ได้เท่ากับ 22.105 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ผลการเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝกึทักษะระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรียน 

การทดสอบ X  S.D. t Df Sig 
ก่อนเรียน 9.70 1.47 56.254* 29 .000 
หลังเรียน 25.10 1.18 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
   
  จากตารางที่ 4 พบว่า ความเช่ือมั่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 25.10 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 
เท่ากับ 9.70 เมื่อทดสอบค่า t ได้เท่ากับ 56.254 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน ที่มีทักษะการพูดภาษาจีนแตกต่างกันหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีทักษะการพดูภาษาจีน
แตกต่างกันหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

นักเรียน จ านวน X  S.D. F Sig 
เก่ง 5 23.80 4.09 3.1164* .061 

ปานกลาง 10 26.20 0.92 
อ่อน 15 22.80 4.04 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่า ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มีทักษะการพูดภาษาจีน
แตกต่างกันหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะไม่แตกตา่งกันท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ .05 
  5. ผลการเปรียบเทียบความเชื่อมัน่ในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มีทักษะการพูดภาษาจีน
แตกต่างกันหลังได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมตริ่วมกับแบบฝึกทักษะ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การเปรยีบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มี่ความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่าง
กันหลังท่ีไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้บทบาทสมมตริ่วมกับแบบฝึกทักษะ 

นักเรียน จ านวน X  S.D. F Sig 
เก่ง 5 26.20 0.84 3.0497* .064 

ปานกลาง 10 24.89 0.67 

อ่อน 15 24.86 1.37 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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  จากตารางที่ 6 พบว่า ความเชื่อมัน่ในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
แตกต่างกันหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะไม่แตกตา่งกันท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ .05 
  6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.50 0.34 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.55 0.18 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.51 0.36 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดประเมินผล 4.48 0.38 มาก 

รวม 4.52 0.18 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบ

ฝึกทักษะในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 หากพิจารณาตาม
รายด้าน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.18 รองลงมาคือด้านสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย  4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านการวัด
ประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย  4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าคะแนนของนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการท างานและท าแบบทดสอบย่อย
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 90.99 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีประสิทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.00 ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้บทบาทสมมติ
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.99/82.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 0.7340 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้จัดท าอย่างมีระบบ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อหาเนื้อท่ีสอดคลองหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ศึกษาวิธีการ
สร้างความมั่นใจในการพูดและการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ท าให้นักเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สงเสริมการมีส่วนรว่ม การ
วิเคราะห์ การแสวงหาความรู้และกี่ลงข้อสรุปด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้กิจกรรม
บทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาจีน ไว้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเสนอของ สุมิตรา อังวัตนกุล (2547 : 134)  
บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมการสอนโดยใช้บทบาทสมมติขึ้นจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมาเป็นเครื่องมือในการสอน นพรัตน์ ใจกาษา (2555: 71-73) และตรรกพร สุขเกษม (2555: 21-23) การพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติ ช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาการด้านการ
พูดในโอกาสต่างๆ มากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมติช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ภาษาใน
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สถานการณ์จริง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถมี มนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จากการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีคะแนนสอบ
หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.10 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 9.70 เมื่อทดสอบค่า t ได้เท่ากับ 22.105 
แสดงว่านักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 11) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพูดภาษาจีนอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นใจในการพูดภาษาจีนมาก
ขึ้น (เกศสุดา ปงลังกา , 2550: 37-41) การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก วิธีสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่มุง่ช่วยให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2544: 70) 

3. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนสอบ
หลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 25.10 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 9.70 เมื่อทดสอบค่า t ได้เท่ากับ 56.254 
แสดงว่านักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วิธีการแสดงบทบาทสมมติส่งเสริมให้บทเรียนน่าสนใจ และผ่อนคลายความตึงเครียด สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก 
อารมณ์ ช่วยฝึกฝนแก้ปัญหาและความเข้าใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนได้ลึกซึ้ง (อาภรณ์ 
ใจเที่ยง, 2546: 122) อีกทั้ง แบบฝึกทักษะยังท าเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้  ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น โดยที่กิจกรรมที่ได้ปฏบิัติในแบบฝกึนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรยีนไปแล้ว ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมาก
ขึ้น เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย (ประภาพร ถิ่นอ่อง, 2553: 29) 

4. การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีทักษะการพูดภาษาจีน
แตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ทักษะการพูดภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เมื่อแบ่ ง
นักเรียนรายกลุ่มเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อาจเป็น
เพราะแบบฝึกทักษะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความ
หลากหลายและปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถ
น าผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ (ถวัลย์  มาศจรัส, 2548 : 151) และแบบฝึกทักษะเป็นชุดการเรียนรู้ที่ครูจัดท าขึ้น 
ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจะช่วยเพิ่มทักษะความช านาญ และช่วยฝึก
ทักษะการคิดให้มากขึ้น ทั้งยังมีประโยชน์ในการลดภาระให้กับครู อีกทั้งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
มองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้ (ไพบูลย์ มูลดี, 2546 : 48) จึงท าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มมี
ทักษะการพูดภาษาจีนไม่ต่างกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีทักษะการพูดภาษาจีน
แตกต่างกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ความมั่นใจในตัวเองนักเรียน
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เมื่อแบ่งนักเรียนราย
กลุ่มเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 วิธีการแสดงบทบาท
สมมติช่วยให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมรวมทั้งปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม (อาภรณ์ ใจ
เที่ยง, 2546: 122) การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความ
เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ ยวกับบทบาทสมมติที่ตน
แสดง (ทิศนา แขมมณี, 2544: 70) อีกทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกสามารถท่ีจะฝกึฝนและสามารถพัฒนา
ให้เกิดขึ้นได้ในตัวของบุคคลให้เกิดความกล้าแสดงออกและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆได้ (ตรรกพร สุขเกษม
,2555:2) ดังที่ วนิดา ศิลปะกิจโกศล (2540: 8) ได้กล่าวว่า ความเช่ือมั่นในตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดจะให้เด็ก
โดยตรงได้ แต่สามารถจัดบรรยากาศและให้โอกาสเด็กเกิดความมั่นใจและพัฒนาขึ้นได้ 

6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึก
ทักษะในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 หากพิจารณาตามราย
ด้านด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 
รองลงมาคือด้านสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านการวัดประเมินผล
นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการสอนทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสใช้ภาษาจีน และมีบทบาทที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงผู้เรียนมีโอกาสฝึกสนทนาโต้ตอบและได้ร่วม
กิจกรรมเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับบทบาทท่ีได้รับ เพราะการสวมบทบาท ในสถานการณ์ต่างๆ เป็น
สิ่งที่เร้าใจส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังการจัดการเรียนภาษาจีนด้าน
ทักษะการพูดโดยใช้ชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบโดยการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ 
เมื่อผู้สอนมอบหมายกิจกรรมแล้ว ผู้สอนยังมีเวลาสังเกตการณ์การท ากิจกรรมของผู้เรียน สามารถให้ค าแนะน าหรือให้
ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการและผู้เรียนมีโอกาสฝึกซ้อมกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ เต็มใจที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดผลส าเร็จ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพราะ
เมื่อเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความพยายามที่จะศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งความช านาญในทักษะต่าง ๆ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะยากล าบากเท่าใดก็ตาม ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล พัง
สอาด (2542: 45) พบว่า กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผู้สวมบทบาทมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออกมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ในขณะเดียวกัน กิจกรรมบทบาทสมมติ ช่วยให้นักเรียน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และท าให้บรรยากาศในการเรยีนสนุกสนานเป็นกันเองอีกด้วย ดังท่ี กิตติมา ปรีดีดิลก 
(2529: 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท า เมื่องานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนท้ังทางด้าน
วัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของคนเราได้ และยังได้กล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับความ
ต้องการพื้นฐานของ มนุษย์ตามทฤษฏีของมาสโลว์อีกด้วยว่า หากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง 
แล้วก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของบุคคลที่ท างานมีความคล้ายคลึงกับความพึงพอใจของนักเรียนใน
การศึกษาเล่าเรียน บุคคลท างานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถและมีความสุข ก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีความพึงพอใจ
ต่อองค์ประกอบและกระบวนการสอน ได้แก่ คุณสมบัติครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล
ของครู จึงประสบความส าเร็จในการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
  1.1 เนื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผู้เรียนต้องเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นเพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดดังนั้นครูควรมีการก าหนดเวลาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  1.2 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกใช้สรา้งสถานการณท์ี่อาจพบในชีวิตประจ าวันโดยใช้ศัพท์ที่นักเรียน
สามารถแสดงบทบาทสมมติได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาการเพิ่มทักษะการพูดภาษาจีนและความเชื่อมั่นในตนเองโดยใช้บทบาทสมมติหรือ
แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ  

2.2 ควรศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติร่วมแบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาอื่น 
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การพัฒนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STADส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
The development of Chinese communication using STAD technical 

cooperation activities for the students. 
 

จิระศักดิ์ มะลิซ้อน1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80 /80   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) เพื่อหาค่าความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation ) และสถิติทดสอบ t-test  (Dependent Samples) ผลการวิจัย 

1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้คะแนนระหว่างเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 เท่ากับ 80.25 / 82.16  

2) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มีประสิทธิผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 0.4944  

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STADแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

4) ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD 
 

Abstract  
 The research aimed to 1) develop learning activities of students in the first group 
collaboration with STAD technique to effectively meet E1 / E2 = 80/80. 2) to study the effectiveness 
index achievement before and after learning. The teaching techniques STAD cooperative group of 
students at first.  3) to compare student achievement. The first year of secondary school students 
before and after school, the level of statistical significance. 01 4) to the satisfaction of students 
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learning Chinese language teaching group collaboration techniques STAD. The data was analyzed 
using the Arithmetic Mean Percentage Standard Deviation and t-test (Dependent Samples)  

research result 
1) The performance of activities of cooperative learning techniques. STAD using test scores 

between learning and achievement criteria (E1 / E2) 80/80 equal 80.25 / 82.16. 
2) Analyze the effectiveness index of learning achievement before and after class. With the 

STAD technique, the learning achievement was 0.4944. 
3) Compare student achievement before and after learning a group of technical cooperation. 

STAD difference was statistically significant level. 01. 
4) Satisfaction with Chinese language learning of students by STAD group was found that the 

matthayom one students had satisfactory satisfaction in learning group activities. Collaborate on STAD 
techniques as much as possible. 
Keywords: Chinese communications group collaboration techniques STAD. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้คนสนใจและให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากประเทศ
จีนได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่จะติดต่อกับประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ติดต่อท าธุรกรรมทางด้านสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งทางการศึกษากับประเทศจีนท าให้
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาจีนและ พ.ร.บ. การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยให้สถานศึกษาสามารถจัดท าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ทางสถานศึกษาได้จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นตามดุลยพินิจของสถานศึกษานั้นๆจึง
ท าให้สถานศึกษาหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนและจัดท าหลักสูตรภาษาจีนข้ึนในโรงเรียนการเรยีนภาษาจนี
นั้นผู้เรียนจ าเป็นต้องจ าค าศัพท์ให้ได้เสียก่อนตัวอักษรจีนนั้นเป็นตัวโดดๆไม่เหมือนภาษาอื่นๆที่ จ าแค่พยัญชนะสระก็
พอจะสะกดอ่านออกเสียงได้ในการเรียนภาษาจีนนั้นผู้เรียนต้องจ าตัวอักษรจีนเป็นตัวหนึ่งตัวอักษรมีหนึ่งความหมาย
หากผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญของการจ าตัวอักษรจีนหรือจ าตัวอักษรจีนได้น้อยเวลาอ่านเขียนฟังพูดก็จะรู้สึกยาก  (ฐิติ
รัตน์ คุ้มทอง 2547 : 2) ดังนั้นการเรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนจ านวนมากปรารถนาจะเรียนภาษาจีนแต่พอเรียน
ไปแล้วรู้สึกท้อแท้เลิกเรียนเสียกลางคันเรียนไม่ส าเร็จ (ศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2543:28) ในการเรียนภาษานั้นควรมีการปรับเปลี่ยนเพราะที่ผ่านมาไม่เน้นให้ เด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อสารแต่จะเน้น
หลักไวยากรณ์มากเกินไปจนท าให้เด็กไม่กล้าใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันเช่น การกล่าวทักทายซึ่งกันและกัน การถาม
ความเป็นอยู่ระหว่างกัน โดยการสื่อสารกันนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวทักทายกันก่อน เพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน และตามด้วยขั้นตอนอ่ืนๆที่เราต้องประสานงานหรือติดต่อ พูดคุยกัน ส าหรับนักเรียนนั้นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่
จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นใจต่อตนเองในการเริ่มบทสนทนาระหว่างกันและกัน และระหว่างครูผู้สอนกับ
นักเรียนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้องในอนาคตต่อไปของการเรียนและการ
ท างานเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศและสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการ
เรียนภาษาจีนควรมีแผนการจัดให้นักเรียนได้เรียนการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าใจถงึ
ขั้นตอน วิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาการ
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แสวงหาความรู้การประกอบอาชีพการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกน ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วย
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีการคิดสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือภาษาอังกฤษ
ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นเช่นภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือ
ภาษาอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่เปิดสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 ใน
ระดับช้ัน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในการเปิดการเรียนการภาษาจีนนั้น โรงเรียนได้น า
โครงสร้างการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาจีนขึ้นมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการเรียนภาษาของนักเรียนใน
โรงเรียน มีหลักการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสนทนาเบื้องต้น การท่องค าศัพท์ภาษา หลักการเขียน การพูด การฟัง 
แบบปกติ  จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนภาษากับครูผู้สอนภาษาในโรงเรียน กล่าวว่า การสนทนาโดยปกติแล้ว
นักเรียนมีการสื่อสารกันเป็นภาษาไทยท าให้ไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาจีนกับครูผู้สอนหรือสนทนากันเอง ท าให้การ
สนทนาระหว่างครูกับนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจกันก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารซึ่งกันและกันเนื่องจากภาษาจีนยัง
เป็นภาษาที่ใหม่ นักเรียนยังเขินอายที่จะสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและระหว่างนักเรียนเองนักเรียน อีกทั้งในการสนทนา
สื่อสารภาษาจีนเมื่อนักเรียนพูดถูกๆผิดๆมักจะหัวเราะกันระหว่างการสนทนา การสื่อสารจึงคลาดเคลื่อนและผู้ฟังไม่
สามารถตอบกลับคืนได้เพราะฟังไม่เข้าใจ ปัญหาที่พบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนค่อนข้างต่ า นักเรียนส่วน
ใหญ่สื่อสารภาษาจีนไม่ถูกต้อง และมีความคิดเห็นว่าในการสื่อสารนั้นยาก ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนการสอน
ภาษา ซึ่งท าให้โรงเรียนมีจุดบกพร่องในเรื่องการสอนภาษาจีนเพราะเป็นการสื่อสารแบบ 1 ต่อ 1 ท าให้ผู้พูดเขินอายไม่
กล้าออก ในการเรียนการสอนภาษานั้นจ าเป็นต้องใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เข้ามาช่วยในการเรียน
การสอนภาษา 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของภาษาจีนจึงได้จัดท าวิทยานิพนธ์ข้ึน เรื่องการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นหลักการในการเรียน
การสอนของนักเรียนในระดับชั้นเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80 /80 
 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. เพื่อหาค่าความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ทักษะการออกเสียงและความเข้าใจในการฟัง 
         2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
3.1 เนื้อหาท่ีใช้เป็นหน่วยทดลอง 

เนื้อหาที่น ามาใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาของหนังสือ ฟัง พูด อ่านเขียน เรียนจีนกลาง 
น าบทเรียนในหนังสือรายวิชาภาษาจีนจ านวน 5 บท มาใช้ในประกอบวิจัย ประกอบด้วย การทักทาย                 (

早上好
zǎ oshànghǎ o

สวัสดีตอนเช้า, 下午好
x i à w ǔ h ǎ o

สวัสดีตอนบ่าย, 晚上好
wǎ nshànghǎ o

สวัสดีตอนเย็น), คุณช่ืออะไร(你叫什么名字
n ǐ j i à o s h é n m e m í n g z ì

), 

คุณเป็นคนประเทศไหน (你是哪国人
n ǐ s h ì n ǎ g u ó r é n

), วันนี้วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร (今天几月几日
j ī n t i ā n j ǐ y u è j ǐ r ì

), บ้านของคุณมี

ใครบ้าง (你家有几口人
n ǐ j i ā y ǒ u j ǐ k ǒ u r é n

) 
 3.2 สาระและตัวช้ีวัดที่เป็นจุดประสงค์หลักในการทดลอง เป็นสาระตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สาระที่สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารตามสาระตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

4. ขอบเขตด้านเวลา 
ใช้เวลาในการทดลอง 15 ช่ัวโมง ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แบบแผนของการวิจัย 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
ทดลอง T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

  T 1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 T 2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง Posttest 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

เคร่ืองมือวิจัย  
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการออกเสียงและความเข้าใจในการฟัง 
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีวิธีการสร้าง 

เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ด าเนินการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท าการทดสอบ (Posttest) 

จ านวน 30 ข้อ กับนักเรียนและตรวจเก็บคะแนน 
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาวิเคราะห์ตรวจสอบหาคุณภาพของ

เครื่องมือและทดสอบสมมติฐาน การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) การหาความยากง่าย (P) (Difficulty) การหา
ค่าอ านาจจ าแนก (B) (Discrimination) การหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ สถิติทดสอบE1/E2, ดัชนีประสิทธิผลของ
แบบฝึกก่อนและหลังเรียนของนักเรียน, t-test (Dependent Samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD โดยใช้คะแนนระหว่างเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E1/E2) 80/80 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้คะแนนระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการเรียนรู ้ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 17 56.18 80.25 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 17 24.65 82.16 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการท าแบบทดสอบหลังเรียนของแผนจัดการเรียนรู้

ทั้ง 5 แผนเท่ากับ 56.18 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.25 และคะแนนเฉลี่ยจากประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 24.65 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
82.16 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มี
ประสิทธิภาพของการก าหนดกระบวนการเรียน / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หรือ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 80.25/82.16 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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2.วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD 

 
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนรู้เท่ากับ 0.4944  คิดเป็นร้อยละ 49.44 แสดงว่า การสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้  
 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 
ตารางที ่4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

 x  S.D. df  t  P  
ก่อนเรียน 19.41 0.37 

16 -6.56 0.00* 
หลังเรียน 24.65 0.31 

 
จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 

STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 

1 เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 4.82 0.39 มากที่สุด 

2 เนื้อหาท่ีเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น 4.65 0.49 มากที่สุด 

3 เนื้อหาท่ีเรียนเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 

4 เนื้อหาท่ีเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.59 0.51 มากที่สุด 

5 นักเรียนท่ีเรียนมีความเข้าใจในเนื้อวิชาที่เรียน 4.71 0.47 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรายด้านเนื้อหา 4.71 0.46 มากที่สุด 

6 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มี
ความเหมาะสม 

4.71 0.44 มากที่สุด 

จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็ 
ผลรวมคะแนน 

ก่อนเรียน 
ผลรวมคะแนน 

หลังเรียน 
EI. 

17 30 330 419 0.4944 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 

7 
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ เลือกวิธีการค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง 

4.59 0.18 มากที่สุด 

8 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ท า
ให้เข้าใจขั้นตอนการท างานและปฏิบัติเองได้ 

4.53 0.19 มากที่สุด 

9 
นักเรียนสนใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และ
ได้แสดงผลงาน 

4.47 0.20 มาก 

10 
นักเรียนพอใจที่ได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
กลุ่ม 

4.65 0.17 มากที่สุด 

11 
นักเรียนพึ่งพอใจที่ได้ปฏิบัติค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4.47 0.14 มาก 

12 
นักเรียนพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและได้น าเสนอความคิดเห็นนั้น 

4.47 0.06 มาก 

 เฉลี่ยรายด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.56 0.14 มากที่สุด 

13 
นักเรียนพอใจกับสื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับสาระ
ที่เรียน 

4.47 0.51 มาก 

14 นักเรียนพอใจที่มีสื่ออุปกรณ์การเรียนท่ีน่าสนใจ 4.76 0.44 มากที่สุด 

15 นักเรียนพอใจที่ได้ร่วมใช้สื่อในการจัดกิจกรรม 4.71 0.47 มากที่สุด 

16 นักเรียนพอใจในการใช้สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย 4.59 0.51 มากที่สุด 

17 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.53 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรายด้านสื่อหรืออุปกรณ์ 4.61 0.49 มากที่สุด 

18 
นักเรียนพอใจที่ไดรับการประเมินผลงานของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

4.82 0.39 มากที่สุด 

19 นักเรียนพอใจกับคะแนนท่ีได้ของกลุ่ม 4.71 0.47 มากที่สุด 

20 การให้คะแนนของครูมีความเหมาะสม 4.47 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรายการวัดและประเมินผล 4.67 0.46 มากที่สุด 

 เฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจ 4.64 0.36 มากที่สุด 

 
จากตารางที ่11 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดย

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.64, S.D. = 0.36) และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ด้านเนื้อหา ( x  = 4.71, 

S.D. = 0.46)  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( x  =4.56, S.D. = 0.14) ด้านสื่อ/อุปกรณ์ ( x  = 4.61, S.D. = 0.49 ) และ

ด้านการวัดและประเมินผล ( x  = 4.67, S.D. = 0.46) 
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อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่องการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามีประเด็นท่ีส าคัญสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD โดยใช้คะแนนระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 เท่ากับ 80.25 / 82.16  นั่นคือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนโดยรวมร้อยละ 80.25 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมร้อยละ 82.16 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการ
เรียนรู้ของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ได้ผ่านการสร้างขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
วิธีการสร้างอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการและเทคนิคการเรียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพุทธศักราช 2551 สร้างแผนการเรียนรู้ แล้วน าแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม น ามาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจนแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
เป็นไปตามกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 36-38) ที่กล่าวว่าในการสร้าง
เครื่องมือต้องผ่านขั้นตอนการจัดท าอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรเนื้อหา เทคนิคการ
สอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย กุลเชษฐ สุทธิดี 
2552 : 52-54 ที่มีผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือท่ีเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
75.62/75.09 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และสอดคล้องกับงานวิจัย ศิริรัตน์ นาอุดม 2553 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในด้านทักษะการฟังและการพูดสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD มีค่าเท่ากับ 0.4944 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 49.44 นั่นคือ นักเรียนที่
เรียนโดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ความรู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ
อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 : 157-159 ได้กล่าวถึงคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ทราบว่าสื่อการเรียนการสอน
หรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) เพียงใดนั้น ก็น าสื่อที่พัฒนาขึ้นทดลองใช้กับ
ผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับที่ได้ออกแบบมา แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างชัดเจน แนะนอน จึงท าให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD มีประสิทธิผล 0.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าสื่อนวัตกรรมมีประสิทธิผลช่วยให้นักเรียนเกิดประสบการณ์
เรียนรู้ได้จริงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ กุลเชษฐ สุทธิดี 2552 : 52 - 54 พบว่า การหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เท่ากับ 0.5237 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนร้อยละ 52.37 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ใช้วิธีการคละผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเก่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยเหลือเด็กที่
อ่อน ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพความสามารถและสอดคล้องกับ บวรจิต พลขันธ์ 2551 : 
78–79 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์75/75 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เท่ากับ 0.66 
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3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ท่ีค้นพบกับความรู้เดิมที่มีอยู่ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ท าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD สามารถช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนท าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่ างรวดเร็ว เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมการสอนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักหาเหตุผล
และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าเอาวิธีที่เรียนไปใช้และเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเพราะทุกคนร่วมมือกันท างานก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
กระบวนการคิดจึงส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับ กุลเชษฐ สุทธิดี.2552 : 52-54 ที่มีผลวิจัยพบว่า 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่เน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนทักษะการพูตามคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์มาก
ขึ้น มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการท างาน และความร่วมมือในการท างาน เกิดการพัฒนา
ความรู้และกระบวนการคิด 

4) ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 มีความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจจึงท า
ให้นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นต่อการเรียนตลอดเวลากระตุ้นความสนใจให้นักเรียนชอบวิชาภาษาจีน เน้นกระบวนการ
กลุ่ม ทุกคนมีส่วนร่วม นักเรียนที่มีความสามรถแตกต่างกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิด 
อภิปรายอย่างทั่วถึง มีการวัดและประเมินผลหลายวิธีควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและนกัเรยีน
มีโอกาสเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนของกลุ่มทุกคน ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความสุข สนุกสนาน ได้รับประโยชน์
จากการเรียนรู้ ภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่มที่เกิดจากนักเรียนที่มีส่วนช่วยในความส าเร็จ และมีความพึงพอใจในการ
เรียน เป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจของ (Scott.1970 : 124) ที่กล่าวว่า งานควรมีความสัมพันธ์กับปรารถนาส่วนตน 
งานจะมีความหมายต่อผู้ท างานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงานต้องมีลักษณะดังนี้ คือ มีความภูมิใจในการ
ท างานโดยตรง งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ศึกษาความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนและระดับความสามารถหรือ
พัฒนาการตามวันของผู้เรียนวางแผนการสอนอย่างเป็นกระบวนการและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและก าหนดเป้าหมายในการท างานพร้อมทั้งสะท้อนผลและท างานร่วมกันได้ 

จากการวิจัยที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหา
และมีส่วนช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เนื้อหา สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้นโดยการเรียนรู้ที่อาศัยหลักการพึ่งพากัน ซึ่งถือ
ว่าทุกคนทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในขั้นเตรียมความพร้อมครูผู้สอนควรศึกษาและท า

ความเข้าใจแนวทางการใช้เทคนิควิธีการและช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการท ากิจกรรม ตลอดจนเกณฑ์การ
ประเมินผลคะแนนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ให้นักเรียนเข้าใจก่อนการด าเนินกิจกรรมเสมอ และในการจัดกิจกรรมนั้น
มักพบว่านักเรียนเก่งไม่ค่อยให้ค าปรึกษาเพื่อน ดังนั้นครูผู้สอนจึงคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ปรึกษาหารือกันในระหว่างท ากิจกรรม ควรยืดหยุ่นเวลาในการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในเนื้อหาอื่นและเทคนิค

อื่นๆ 
 2.2 ความมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เช่น 

การแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคงทนในการเรียน แรงจูงใจ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 
The study of scientific achievement of prathomsuksa 2 students using 

computer assisted instruction on miraculous magnetic force 
  

อารีย์วรรณ สุขกรม1  หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม2* 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
มหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม         
(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent samples  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, มหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to construct and find the efficiency of computer 
assisted instruction (CAI) on miraculous magnetic force and 2) to compare the scientific 
achievement of prathomsuksa 2 students before and after learning through computer assisted 
instruction on miraculous magnetic force. The samples used in this research were 35 prathomsuksa 
2 students during the second semester of academic year 2015 at Wat Chaiyaphruekmala 
(Nonthasiriratbamphen) school, Bangkok province. The samples were selected by cluster random 
sampling technique. The instruments for this research consisted of 1) lesson plans, 2) computer 
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assisted instruction and 3) learning achievement test. The statistics used in the data analysis were 
mean, standard deviation and t-test for dependent samples.  

The results of this research showed that: 
1. The efficiency of computer assisted instruction on miraculous magnetic force for 

prathomsuksa 2 students was 83.97/80.00, which was higher than the standard criterion at 80/80. 
2. The scientific achievement of prathomsuksa 2 students after learning by computer 

assisted instruction on miraculous magnetic force was significantly higher than before learning at      
.05 level. 
Keywords: Scientific achievement, Computer assisted instruction, Miraculous magnetic force 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
เทคโนโลยีจ าเป็นต้องพึ่งความรู้พื้นฐานและความรู้ที่เป็นระบบของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีระดับสูง 
ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบด้วย ด้วยเหตุนี้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมักใช้ควบคู่กันเสมอ 

ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้มักถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาไทยให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น (พิกุล ปักษ์สังคะเนย์ และคณะ, 2554: 30) คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อคอมพิวเตอร์และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ไพโรจน์ ก้อนทอง, 2555) ดังนั้นครูจึงควรให้ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์โดยการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น (กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์, 
2555: 659) การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอบทเรียนที่ใช้สอนในช้ันเรียน เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer assisted instruction: CAI) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ที่บางเนื้อหาในหนังสือเรียนมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม (สุธิพร ด าน้อย และคณิตา นิจจรัลกุล, 2554: 19) 
อีกทั้งสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้นได้ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมี
การน าเสนอโดยใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสัน ตัวอักษร และเสียงประกอบท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
สนุกไปกับการเรียนการสอน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย (วรรณพร ทองสมนึก, 2555: 634)  
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน      
วัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ คือ ครูผู้สอนสอนโดยเน้นการบรรยาย ใช้เพียง      
สื่อการสอนที่เป็นเอกสารการสอนเท่านั้น แต่เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นทฤษฏี มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน 
เนื้อหาบางเรื่องท าความเข้าใจได้ยาก นักเรียนจึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานและความตั้งใจอย่างมากเพื่อให้ประสบความ
ความส าเร็จในการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน รวม ทั้งนักเรียน      
ไม่เข้าใจและเกิดความสับสนในเนื้อหาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้าง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนที่ท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 (1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2         
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 (2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer assisted instruction: CAI) หมายถึง บทเรียนที่มีเนื้อหา
ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด เสมือนผู้เรียน
ได้รับความรู้จากครูผู้สอนจริง (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 2541) ประโยชน์ของการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ทันที และสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองโดย
ค านึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล (ไพโรจน์ ก้อนทอง, 2555) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และมีผลย้อนกลับ รวมทั้งลักษณะการน าเสนอยังรวดเร็วและน่าสนใจ 
ส่งผลท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาภายในบทเรียนได้ง่ายขึ้น          
(กิดานันท์ มลิทอง, 2543)  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงขึ้น และยังส่งผลให้
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นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุพงศ์ เกษมเศรษฐ (2554) ได้ศึกษาการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องแสงและการมองเห็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชาญณรงค์ พวงผกา (2556) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหินและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) จ านวน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 65 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
       (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 

4 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 4 ช่ัวโมง 
       (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
       (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
       (1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก โดยน าบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80  

       (2) ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บ าเพ็ญ) 
จ านวน 35 คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (2.1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมหัศจรรย์
แรงแม่เหล็ก 
    (2.2) ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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    (2.3) เมื่อเสร็จสิ้นการสอนตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ฉบับเดียวกับท่ีใช้ท าการทดสอบก่อนเรียน 
    (2.4) น าผลคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

(1) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้สูตร E1/E2 โดยค่า E1/E2 ที่ค านวณได้จะน าไป 

เทียบกับเกณฑ์ดังนี ้
  ร้อยละ 95-100  หมายถึง  บทเรียนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
  ร้อยละ 90-94    หมายถึง  บทเรียนมีประสิทธิภาพดี 
  ร้อยละ 85-89    หมายถึง  บทเรียนมีประสิทธิภาพดีพอใช้ 
  ร้อยละ 80-84 หมายถึง  บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ 
  ต่ ากว่าร้อยละ 80   หมายถึง  ต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  
 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก โดยใช้
ค่า t-test (t-test for dependent samples) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 (1) ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.97/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงผลดังตารางที่ 1 
 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงผลดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ การแปลผล 
E1 83.97 พอใช้ 
E2 80.00 พอใช้ 

E1/ E2 83.97/80.00 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยของแต่ละเรื่องระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 83.97 หมายถึง บทเรียนมี
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ประสิทธิภาพพอใช้ และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 80.00 หมายถึง 
บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ E1/ E2 มีค่าเท่ากับ 83.97/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 35 20 11.37 2.17 
13.682 .000 

หลังเรียน 35 20 16.69 1.21 

       * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 16.69 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.21 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 11.37 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ    
t-test พบว่า ค่า t- ค านวณได้เท่ากับ 13.682 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t- ตารางที่มีค่าเท่ากับ 1.691 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 
สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล  
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 (1) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่
2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/80.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด    
คือ 80/80 ถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดหลักสูตร เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนในการสร้างอย่างเป็นระบบ และได้ผ่านการตรวจสอบ 
แก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งได้รับการตรวจสอบความถูกต้ องและประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เช่ียวชาญ ท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา สุขมาก  และคณะ (2551-2552: 50-60) ได้วิจัยการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.76/82.75 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิกุล ปักษ์สังคะเนย์ และคณะ (2554: 29-38) ได้ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 82.12/81.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 
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 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนซ้ าและทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่ไม่
เข้าใจได้ตลอดเวลาตามความพร้อมของนักเรียน นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือเป็นสื่อการสอนที่มี
รูปแบบการน าเสนอหลากหลายประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นความสนใจท าให้นักเรียนเกิดความอยากเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียน จากเหตุผลดังกล่าวนี้ส่งผลให้
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ละมุล กุลศรี และพิสุทธา อารีราษฎร์ (2552: 906-913) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรถา วีระพันธ์ และสุภาพรรณ วรศักดิ์ (2558: 
119-128) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 4 ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
(1) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยควรพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 

เช่น มีการใช้ตัวอย่างการทดลองผ่านการ์ตูน หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียน
อยากเรียนมากขึ้น และท าให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด   

(2) ผู้วิจัยควรศึกษาเนื้อหาในบทเรียนให้เข้าใจ และเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยควรค านึงถึงความแตกต่างทางด้านสติปัญญาของนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

(3) ครูผู้สอนที่จะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนการใช้ก่อนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับนักเรียน เพื่อที่ ครูผู้สอนจะสามารถให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ตลอดจนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
(1) ควรสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ หรือน าไป

ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 
(2) ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความพึงพอใจในการเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  

THE PARTICIPATION OF QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION OF 
TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS UNDER NAKHONRATCHASIMA 

PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 5. 
 

ฐนิชา  หวังรักกลาง1   
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5    
(2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู 
ประเภทของครูในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานละไม่ครูโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐาน  
จ านวน 324 คน ด้วยการใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์
ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข, 2551) ด้วยการใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน รูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ ด าเนินการวิจัยด้วยการ
ส่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวยประสบการณ์
ท างานของครูและประเภทของโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน แบบประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหาขั้นการวางแผน ข้ันการปฏิบัติตามแผน ขั้นการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ และขั้นแกไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปดโดยเปดโอกาสใหผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ครอบคลุมประเด็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรปูทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตามประเภทของ
โรงเรียน โดยใช้ ค่า t- test  เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูตาม
ประสบการณ์ท างาน โดยใช้ค่า f-test  ผลการวิจัยพบว่า 

(1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 รวมทั้ง 4 ข้ันอยู่ในระดับ มาก 
 (2) จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  พบว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ครูที่มีประสบการณ์
ท างานที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

                                           
1 นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  . 
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 (3) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ด าเนนิการประกันคณุภาพการศึกษา, สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

Abstract  
 This research aims. (1) The level of participation in the implementation of quality assurance 
of teachers of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5. (2) Compare the level of 
participation in the implementation of quality assurance of teachers for basic education of 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5 . By experienced teachers this type of 
school teachers. people.And the proportion of teachers who have been certified. A school teacher 
who is not certified. sample of 324 people. Determined using a sample Krejcie and Morgan table, By 
using stratified random sampling method. Research Design Survey. Research conducted by sending a 
questionnaire divided into three episodes. At first the Data of respondents. consists of an 
experienced teacher and the school. The two questionnaires about their involvement in the 
implementation of quality assurance within an estimate of five levels Covers the planning stage The 
compliance plan The audit evaluated And the patient's improve the quality of education. At the 
end of the third question by the opportunity to the respondents. not comment further It covers 
issues involved in the implementation of quality assurance. The tools used to collect data is 
questionnaire 5-star rating scale. Data analysis by using a computer program. To find the percentage 
the average standard deviation, test the statistical difference. The level of participation in the 
implementation of quality assurance based on the type of school by t-test. The level of 
participation in the implementation of quality assurance of teachers experience by f-test.  
The research found that 
 (1) Participation in the implementation of quality assurance of teacher education basic of 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5, The fourth step is to a large extent. 
 (2) BY Experience has shown that participation in the implementation of quality assurance 
of teacher education basic of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5 in the 
district primary education office fansite, five experienced teachers work differently. Participation in 
the implementation of quality assurance. The overall difference According to the hypothesis. 
 ( 3)  Compare the level of participation in the implementation of quality assurance of 
teachers for basic of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5 By teachers in 
schools certified. Between teachers in schools with certified teachers in schools that are not 
certified. The overall difference. Statistically significant at the 0.05 level.  
Keywords: participation, implementation of Quality Assurance, Office of Educational Service Area 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคน ทั้งในขั้นความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม 
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อคนมีคุณภาพก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2552–2559) เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐาน
ของความสมดุล พอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และ
แนวนโยบายดังนี้ การพัฒนาคนอย่างรอบขั้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนามีแนวนโยบาย (1) พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใน    ทุกระดับและประเภทการศึกษา (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรังเกียจการ
ทุจริตต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มี
โอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกลทุรกันดาร(4) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ (5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (6) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาถือภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี     
ช้ีวัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจัดการศกึษาประกอบดว้ย การประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาที่กล่าวถึงในที่นี้ก็คือข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและใช้เป็นหลักในการส่งเสริมก ากับดูแลและตรวจสอบ ประเมินผล
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยส่งผลให้โรงเรียนสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมและผู้เข้ามารับบริการได้ว่าจะด าเนินกิจการต่างๆ ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพครบถ้วนในทุกขั้นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดเอาไว้ ส่วนผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานได้แบ่งออกเป็นขั้นๆ คือมาตรฐานขั้นคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานขั้นการเรียนการสอน มาตรฐานข้ันการบริหารและการจัดการ มาตรฐานขั้นการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ระดับขั้น
พื้นฐาน และผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ครูเป็นผู้ที่มีบทบาท หน้าที่ส าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของนักเรียน
ในทุกๆ ขั้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมและผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในกาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับใด และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ประเภทของโรงเรียน
แตกต่างกันหรือไม่  โดยครอบคลุมการด าเนินงานของการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน  
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ขั้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  และขั้นการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับใด เพื่อ
น าไปพัฒนาให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ระดับขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
 (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของ
ครู ประเภทของครูในโรงเรียน 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ตามประสบการณ์ท างานและประเภทของครูในโรงเรียนที่แตกต่าง
กัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จ านวน 2,092 คน โรงเรียนจ านวน 220 โรงเรียนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผู้วิจัยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan อ้างถึงในศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข, 2551) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
324 คน และเทียบสัดส่วนของโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานกับโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
โรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐาน จ านวน 194 คน และเป็นครูโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน 130 คน ด้วยการใช้วิธีสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย
ประสบการณ์ท างานของครูและประเภทของโรงเรียน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบบประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหาขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน 
ขั้นการตรวจสอบประเมินคุณภาพ และขั้นแกไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 5 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มากที่สุด 
 4 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มาก 
 3 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา น้อย 
 1 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา น้อยที่สุด 
ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปดโดยเปดโอกาสใหผูต้อบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ครอบคลุมประเด็นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (IBM SPSS Statistics 23) เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  
แบบประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหา ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบประเมินคุณภาพ 
และขั้นแกไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์และการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด 2535, 111) 
ดังนี ้       4.50 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตาม
ประเภทของโรงเรียน 
 ใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูตาม
ประสบการณ์ท างาน 
  แบบสอบถามตอนที่ 3 ค าถามปลายเปดโดยเปดโอกาสใหผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ครอบคลุมประเด็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ด้ วยการวิเคราะห์
เนื้อหาโดยการแจกแจงความถี ่
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 รวมทั้ง 4 ข้ันอยู่ในระดับมาก  
   2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างานและประเภท
ของโรงเรียน พบว่า 
  1) จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ครูที่มี
ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
  2) จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ครูที่อยู่ใน
โรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีส่วนร่วมในการด าเนินกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน 
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อภิปรายผล  
1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น
พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกขั้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาการด าเนิ นงานในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับการวิจัยของ แดง อิสริยวงศ์ปรีดี (2554) ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
3 ด้านโดยภาพรวมมีระดับการด าเนินการอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการ 
ด้านการด าเนินการ และด้านการรายงานมีระดับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก ทุกด้านโดย
จ าแนกตามต าแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และงานวิจัยของสุชาดา  ทางตะคุ (2552)  ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครราชสีมา  พบว่าการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครราชสีมา  โดยรวมและรายขั้นอยู่ในระดับมาก  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครู
และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมาที่มีต าแหน่งต่างกัน  โดยรวมและรายขั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยต าแหน่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าต าแหน่ง
ครู 

2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู 
ประเภทของโรงเรียนอภิปรายได้ดังนี้ 

    (2.1) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของ
ครู โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ นายอาณัชร์ ศรีทอง (2550) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูและผู้บริหาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนใน
เขตอ าเภอพิมาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 1. ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินคุณภาพ และ
ด้านการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ครู และผู้บริหารมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครู
และผู้บริหาร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ครูและผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผน ด้าน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินคุณภาพและด้านการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แตกต่างกัน 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

    (2.2) เปรียบเทียบระดับการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานโดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับครู

ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(2) โรงเรียนควรจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทของโรงเรียน 
(3) โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 
(4) โรงเรียนควรน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป  
(5) โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรประสานงานกับ ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพร้อมกับแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในตัวบ่งช้ีที่ไม่ได้รับการรับรอง และประเมินความพร้อมรับการประเมินใหม่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซึ่ง ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการฯ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ 
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรยีนที่ไม่ผ่านการรบัรองเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ นิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของโรงเรียนให้ผ่านการรับรอง  

(6) สถานศึกษา เมื่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งผลไม่รับรองคุณภาพรอบ
สามพร้อมเหตุผลมาที่โรงเรียน โรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีที่ไม่รับรองส่ง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขออนุมัติ ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่แจ้งผลครั้งแรก)      
ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมกับ
ด าเนินการตามแผนและขอรับการประเมินภายใน 2 ปี และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรณีไม่รับรอง    
ตัวบ่งช้ีที่ 5) ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ปี 2554-
2558 ในแต่ละช้ัน ทุกวิชา เพื่อศึกษาจุดอ่อน รายสาระ รายสมรรถภาพ รายช้ัน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ    
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานช้ัน ป.6 และ ม.3 ทุกวิชา เพื่อศึกษาจุดอ่อน รายสาระ รายสมรรถภาพ      
รายชั้น ประชุมครูวิชาการ ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา เพื่อก าหนดแนวทางการเร่งรัดคุณภาพโดยด่วน โดยก าหนดเป็น
กิจกรรม แนวทางการติดตามก ากับ และการประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาและจัดท าเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

(1) ควรมีการศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและปญัหาในการประกันคณุภาพการศึกษาสถานศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
ของแต่ละโรงเรียน 

(2) ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ดิน 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้  
A Study of Science Learning Achievement on Soil Topic by Using Science 

Activities Learning Package on Inquiry process for Pratomsuksa 4 

 
กนกวรรณ คนสมบูรณ์1  วาทินี จันมี2* 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง ดิน (2) เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์  จ้านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า  

(1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ดิน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.50/81.75 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก้าหนดไว้ 80/80  

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสายน้้า
ทิพย์ ด้วยชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

Abstract 
The purposes of this research were ( 1) to develop inquiry process activities learning 

package on soil topic (2) to compare the achievement before and after learning by the activities 
learning package. The sample of the study were 40 Pratomsuksa 4 of Sainamtip School. The 
students were randomly selected by using cluster random sampling method. The instruments 
employed in this study included inquiry process activities learning package and achievement test. 
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The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and hypothesis 
testing using the t-test. The results were as follows: 

(1) The efficiency of science activities learning package on Inquiry process was efficient at 
80.50/81.75 level under the criteria of 80/80 specified.  

(2)  The comparison of the students learning and science process skills by using inquiry 
process activities learning package shows that was significantly higher than before using them at the 
level of .05. 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันควรเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความคุณภาพให้
สามารถเป็นก้าลังในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง และยั่งยืนได้ แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และส่วนมากยังคงจัดการเรียนการสอนแบบเดิมคือ เน้น
การอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักโดยให้ผู้เรียนอ่าน จด และท่องจ้า โดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนที่เน้นเนื้อหานี้ดู
เหมือนว่าผู้เรียนได้รับความรู้มาก แต่เมื่อพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้
เรียนไป พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการความรูต้่าง ๆ ในการท้าความเข้าใจธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
รอบตัวได้ การที่จะท้าให้การปฏิรูปการศึกษาส้าเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาท จากการเป็นผู้ช้ีน้าให้จ้า ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อน้าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้
ประโยชน์ต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งครูมีหน้าที่เป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมสภาพการณ์และ
กิจกรรมให้เอื้อต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิด หาเหตุผลสืบเสาะหาความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาให้ได้ โดยใช้ค้าถามและสื่อ
การสอนต่างๆ เช่น ของจริง สถานการณ์ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการส้ารวจ ค้นหาด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีอิสระในการซักถาม การอภิปรายและมีแรงเสริม อาจกล่าวได้ว่า เป็นการสอนที่จะท้าให้นักเรียนคิด
เป็น ท้าเป็น และแก้ปัญหาได้ (สมบัติ การจนารักพงค์ และคณะ, 2549) ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มี 5 ข้ันตอน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) ได้แก่ 

 (1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน้าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจาก
ความสงสัย  หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง  หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจ
มาจากเหตุการณ์ก้าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น  หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนสร้างค้าถาม ก้าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา 

(2) ขั้นส้ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท้าความเข้าใจในประเด็นหรือค้าถามที่สนใจศึกษาอย่างถ่องแท้ 
แล้วก็มีการวางแผนก้าหนดแนวทางการส้ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐานก้าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจท้าได้หลายวิธี เช่น การท้าการทดลอง     
ท้ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จ้าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
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(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส้ารวจตรวจสอบแล้ว จึงน้า
ข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน้าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ 

(4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน้าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติม  หรือน้าแบบจ้าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ท้าให้เกิดความรู้
กว้างขวางขึ้น 

(5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน้าไปสู่การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ  

การสอนอีกวิธีท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนส้าคัญ คือการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็น
ชุดการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รูปแบบต่างๆ มีลักษณะเป็นชุด โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค้าแนะน้า ในแต่ละชุด
ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบที่น้าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ณภัทร พุทธสรณ์, 2551) 
นอกจากนี้การศึกษางานวิจัย ยังพบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท้าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่า
การสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
(เสาวนีย์ เชื้อทอง, 2551) 

จากการสังเกตของผู้วิจัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ดิน ส้าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ พบว่าหากสอนด้วยการบรรยายนักเรียนจะไม่ใหค้วามสนใจในการเรียนเรื่องนี้ 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน จึงไม่ได้ให้ความส้าคัญเท่าที่ควร แต่ด้วยเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน
และเป็นเรื่องใกล้ตัวจึงเหมาะสมที่จะน้ามาจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะท้าให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ อันจะท้าให้เกิดเข้าใจและเห็นความส้าคัญของเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น  สามารถความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน้ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ควบคู่กับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ดิน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้าน
ความคิด เกิดทักษะและการรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดินสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

(1) เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ดิน 
(2) เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ 

หลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องดิน มีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์  

 (E1 / E2= 80/80) 
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 (2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่องดิน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2558 จ้านวน 195 คน และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน
สายน้้าทิพย์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ้านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ซึ่ง

ประกอบด้วย 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
1.2 ใบความรู้ 
1.3 ใบกิจกรรม 

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ ซึ่งวัดความรู้ความจ้า ความเขา้ใจ การน้าไปใช้ และการวิเคราะห์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ทดสอบก่อนท่ีจะท้าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนน  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติ 

(2) ด้าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว14101 เรื่องดิน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ดังนี้ 

-  องค์ประกอบของดิน 
 -  ช้ันของดิน 
 -  สมบัติของดินเหนียว ดินร่วนและดินทราย 
 -  ส้ารวจดินในท้องถิ่น    
          -  ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
 -  การปรับปรุงดินและประโยชน์ของดิน 

(3) หลังจากการทดลองสิ้นสุดโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ฉบับเดิม จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็น
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าทาง
สถิติ 

(4) น้าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
(5) ระหว่างด้าเนินการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนและจดบันทึกไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
(1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์หาค่า E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก

เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ 
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(2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

(3) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ (t –test for Dependent Sample) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test dependent 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองดิน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน ตาม
เกณฑ์ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยขั้นตอนการหาประสิทธิภาพมีดังนี้ 

  1.1 น้าคะแนนจากการท้าใบกิจกรรมของชุดกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรื่องดิน ของนักเรียน มาค้านวณหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เพื่อน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก 
(E1) ซึ่งแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  1.2 น้าคะแนนจากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน มาค้านวณหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เพื่อน้าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) ซึ่งแสดงประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ผลการค้านวณดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ 

  

ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน (N) 

คะแนนเต็ม
(คะแนน) 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย 

(×̅) 

คิดเป็นร้อยละ E1/E2  

กระบวนการ (E1) 40 20 644 16.10   80.50 
80.50/81.75 

ผลลัพธ์ (E2) 40 20 654 16.35   81.75 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการที่ได้จากคะแนนในการท้าใบกิจกรรมระหว่างเรียนใน    

แต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.10 คิดเป็นร้อยละ 80.50 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ที่ได้จากคะแนนการท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16 .35 คิดเป็นร้อยละ 81.75 และพบว่า 
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องดิน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.50/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก้าหนด คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองดิน ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4 จ้านวน 40 คน โดยน้าคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ดิน มาเปรียบเทียบผลต่างโดยใช้วิธีทางสถิติ t-test for 
Dependent Sample ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดดิน และดิน
ในท้องถิ่นของเรา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es)  

การทดสอบ จ านวนนักเรียน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

คิดเป็นร้อยละ S.D. t 

ก่อนเรียน 40 12.87 64.38 1.88 23.55* 
 หลังเรียน 40 16.35 81.75 2.01 

* ค่า t มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05, df เท่ากับ 1.6849) 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 12.87 คิดเป็นร้อยละ 64.38 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.88 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 16.35 คิดเป็นร้อยละ 
81.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.01 เมื่อวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Sample พบว่าค่า t ที่
ค้านวณได้ คือ 23.55 กับเทียบกับค่าวิกฤตของ t ในตาราง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.6849 ค่า t ที่ค้านวณได้มีค่ามากกว่าค่า
วิกฤตของ t ในตาราง แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า 
 (1) ชุดกิจกรรมการวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 คือ 80 .50/81.75 
เนื่องจากเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตสิ่งแวดล้อม
รอบตัวท้าให้เห็นความเช่ือมโยงของเนื้อหาที่เรียนกับการน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน มีการเรียงล้าดับเนื้อหาจาก
ง่ายไปยาก การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นส้ารวจและค้นหา ขั้นสร้าง
ความสนใจ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมิน ท้าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ นอกจากน้ียังเน้นการทดลองและลงมือปฏิบัติท้าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้จากประสบการณ์ตรง ท้าให้เกิดความจ้า
ระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  ส่งผลให้นักเรียนท้าคะแนนระหว่าง
เรียนและหลังเรียนได้ดี เมื่อน้าไปหาประสิทธิภาพจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงพร หมวกสกุล และคณะ (2558) ที่ได้ท้าการวิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการ    
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องน้้า ฟ้าและ
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ดวงดาว ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.29/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดคือ 
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายน้้า
ทิพย์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ท้าให้ผู้เรียนได้สืบค้น ส้ารวจ ทดลอง และตรวจสอบความรู้ด้วย
ตนเอง จนเกิดความเข้าใจ การที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะท้าให้ผู้เรียนเห็นความส้าคัญและเข้าใจความรู้นั้นดี
ยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูจะเป็นเพียงผู้บอกและบรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร วิชาจารญ์ (2553) ได้ศึกษา 
การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการในการด้ารงชีวิตของพืช  
ส้าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยยาง อ้าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ้านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการในการด้ารงชีวิตของพืช แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า (1) ชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการในการด้ารงชีวิตของพืช ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพ 85 .19/88.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05        
(3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
(1) จากผลการวิจัย พบว่า ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน ส้าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในการศึกษาครั้งนี้ ครูผู้สอนควรให้ความส้าคัญต่อการใช้ชุดกิจกรรมอย่างจริงจัง โดยการเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตลอดจนให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่นักเรียนตลอดเวลาในการเรียน 

(2) การน้าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องดิน ไปใช้ในการเรียนการสอนในเนื้อหาและ
ระดับช้ันเดียวกันกับงานวิจัย ควรจัดเวลาที่ใช้ให้ยืดหยุ่นและจัดกลุ่มให้นักเรียนในการท้ากิจกรรมอย่างเหมาะสม     
โดยค้านึงถึงความแตกต่างในด้านความรู้ความสามารถระหว่างบุคคลเป็นส้าคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาของ
นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

(3) ในขณะที่ผู้เรียนท้ากิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนทุกคน เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้ถูกต้องเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรท้าการสร้างชุดกิจกรรมในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ เพราะชุดกิจกรรมเป็นสื่อประสมที่ท้า

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
(2) ควรท้าการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ และใช้

เทคนิคอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มีการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ การใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับ
การใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
Academic Administration of Phrapariyattidhamma Schools 

in Khon Kaen Province 
 

สุตคณุวัตร เอกสะพัง1  ส ำเร็จ ยุรชยั 

 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำสภำพและเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น จ ำแนกตำมต ำแหน่ง และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอน จ ำนวนทั้งสิ้น 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5  
ระดับ มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.95 มีค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) อยู่ระหว่ำง 0.66 – 1.00 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล คือ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t-test (Independent Samples)  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ในจังหวัดขอนแก่น โดยรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีระดับกำรปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
รองลงมำได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ส่วนด้ำนที่มีระดับกำรปฏิบัติต่ ำสุดคือ กำรวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำร
เรียน 
 2. เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น 
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน   
 3. ข้อเสนอแนะ ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2544  
สำระแกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งตรวจสอบพัฒนำกำรของผู้เรียนและประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดท ำเอกสำร
เผยแพร่แหล่งกำรเรียนรู้แก่ครู และสถำนศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร ในกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่ชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรแนะแนวทำง
วิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ โดยเช่ือมโยงกับระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ค าส าคัญ: กำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study and compare the opinions of the academic 
administration of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen province by Position. And to study the 
recommendations regarding Academic Administration of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen 

                                           
1 นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Province. The samples were 217 of administrators and teachers. Research tool used were 5 rating 
scale of the 27 items questionnaires with the reliability value at 0.95 with the Item – objective 
Congruence Index (IOC) is between 0.66 to 1.00 The Statistics used for analyzing methods used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation,  t-test  (Independent Samples) 

The results were as follows: 
1. Academic administration of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen province Overall 

and specifically at the high level. The side with the highest level of academic knowledge to the 
community. Followed by developing curriculum development, innovative media and educational 
technology. The education development resources on the practical level, with the lowest 
measurement and evaluation, and transfer results. 

2. Comparison of academic administration of  Phrapariyattidhamma Schools in  Khon Kaen  
Province by position overall and considering each aspect, not different 

3. The guidelines for the analysis of the basic education curriculum BE 2544. The core 
essence of the ministry of education. And check the development of the learner and the learner's 
achievement valuation date. Provide for the monitoring and evaluation of learning and teaching 
regularly. A document distributed learning resources for teachers. And other educational institutions 
in the area continues. The survey needs in support of the academic community regularly. The system 
should encourage academic and professional careers in education. In association with helping 
students and teaching process. 
Keywords: Academic Administration of Phrapariyattidhamma Schools  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ภำยใต้รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ในยุคของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไทยในปัจจุบันท่ำมกลำง
กระแสแห่งควำมเป็น โลกำภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภำยใต้เง่ือนไขกำรปรับเปลี่ยนกำรแข่งขัน  เพื่อสร้ำงข้อ
ได้เปรียบ และควำมมุ่งมั่นของสังคม ท่ีด ำเนินไป อย่ำงรวดเร็ว รุนแรง และมีควำมหลำกหลำยนั้น ต่ำงก็ส่งผลกระทบ
ต่อวงวิชำชีพ โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรปรับเปลี่ยนบริบท และโครงสร้ำงกำรบริหำรของ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยใต้สำระแห่งบทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำ ที่เรียกว่ำ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ  พ.ศ.2542  เป็นกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำ โดยยึดหลักของกำร มีเอกภำพเชิงนโยบำย  
หลำกหลำยในกำรปฏิบัติ โดยเน้นระบบกำรกระจำยอ ำนำจและกำรยึดหลักกำรมีส่วนร่วม ของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ  

(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2545)   
กำรบริหำรกำรศึกษำ เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำโดยร่วมมือของบุคลำกรหลำยฝ่ำยที่จัดให้

ประชำชนทุกคนได้รับกำรศึกษำและสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคม ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำท่ีของกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ว่ำสำมำรถจ ำแนกแบ่งส่วนงำนได้ในหลำยวิธีหรือหลำยด้ำนในที่นี้เป็นกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมแนว
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ที่ระบุไว้ในมำตรำ 39 ระบุว่ำให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรและ
ส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยตรงกำรพิจำรณำเช่นนี้เพื่อเป็นกำรสะดวกต่อ
กำรศึกษำถึงอ ำนำจหน้ำท่ีของสถำนศึกษำที่พึงจะมีขึ้นส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำในขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำที่ในแต่ละด้ำนมี
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ดังนี้ 1) กำรบริหำรงำนวิชำกำร 2) กำรบริหำรงำนงบประมำณ 3) กำรบริหำรงำนบุคคล และ 4) กำรบริหำรงำนท่ัวไป 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2542) 

ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ  สถำนศึกษำแต่ละแห่ง
ได้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเป็น 4 ฝ่ำย คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป จำกกำรศึกษำของ Smith และคณะ ในด้ำนกำรใช้
เวลำในกำรบริหำรงำน  และกำรให้ควำมส ำคัญของงำนในสถำนศึกษำ งำนในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรโดยแยกงำน
ออกเป็น 7 ประเภท (1) กำรบริหำรงำนวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 40 (2) งำนบริหำรบุคลำกร ได้แก่ ครู อำจำรย์ และ
เจ้ำหน้ำที่ คิดเป็นร้อยละ 20 (3) งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 20 (4) งำนบริหำรกำรเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 5 (5) งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ คิดเป็นร้อยละ 5 (6) งำนบริหำรควำมสัมพันธ์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5 (7) 
งำนบริหำรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5 (Smith and Others, 1961 อ้ำงถึงใน ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) 

สภำพที่เป็นอยู่ของกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำมีปัญหำที่ส ำคัญอยู่หลำย ๆ 
ประเด็น คือ ด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ ในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ยังไม่เป็นที่ยอมรับจำกสังคมในวงกว้ำง ควำมไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์ของกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทท่ีควรจะ
เป็นอย่ำงแท้จริง ด้ำนประสิทธิภำพของระบบกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรศึกษำ ที่ยังไม่มีทิศ
ทำงกำรพัฒนำ และขำดควำมชัดเจนในกำรสร้ำงเอกภำพทำงกำรบริหำรให้กับกลุ่มโรงเรียนและส ำนักงำ น
พระพุทธศำสนำจังหวัด  นอกจำกนั้นยังพบว่ำจะมีเพียงกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวปฏิบัติของส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นส ำคัญ (ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, 2554) 

จำกกำรศึกษำข้อมูลได้พบปัญหำที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนต่อสภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 3.  เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัด
ขอนแก่น 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสำมัญศึกษำ  จังหวัดขอนแก่น  แตกต่ำงกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 65 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 438 คน รวมจ ำนวน 

503 คน แล้วน ำมำก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น รวมจ ำนวน 217 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำยด้วยกำรใช้ตำรำงในกำรก ำหนดขนำด
กลุ่มตัวอย่ำงของ Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan; อ้ำงถึงใน บุญชม ศรีสะอำด, 2545) แล้วน ำมำจ ำแนก
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กลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอำด, 2545)  ได้เป็น  ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 28 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 189 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ เครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม สอบถำมเกี่ยวกับต ำแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรำยกำร (Checklist)   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  
จังหวัดขอนแก่น ใน 6 ด้ำน คือ 1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2. กำรวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำร
เรียน 3. กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 4.กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 5. กำรแนะแนวกำรศึกษำ 6. 
กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน แบบสอบถำมมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  
ตำมวิธีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอำด , 2545 : 70-74) มี  5  ระดับ   
 ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น แบบสอบถำมมีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลำยเปิด (Open End)   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูป โดยท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลตำมขั้นตอน เพื่อหำค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) กำรทดสอบค่ำ t (independent Samples)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ในจังหวัดขอนแก่น โดยรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีระดับกำรปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
รองลงมำได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ส่วนด้ำนที่มีระดับกำรปฏิบัติน้อยที่สุดคือ กำรวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
กำรเรียน      

2. เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น 
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน   

3. ข้อเสนอแนะ ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544  
สำระแกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งตรวจสอบพัฒนำกำรของผู้เรียนและประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดท ำเอกสำร
เผยแพร่แหล่งกำรเรียนรู้แก่ครู และสถำนศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร ในกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่ชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรแนะแนวทำง
วิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ โดยเช่ือมโยงกับระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 
อภิปรายผล 

สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก สำมำรถอภิปรำยได้ว่ำ กำรบริหำรงำนวิชำกำร เป็นหัวใจของกำรบริหำรโรงเรียนที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จะต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง งำนอ่ืนๆ มีควำมส ำคัญในลักษณะที่เป็นงำนสนับสนุนให้งำนวิชำกำรด ำเนินไปได้อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนวิชำกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำร 
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรทุกฉบับที่
เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ วรรณพันธ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำสภำพและปัญหำ
กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนบำงไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชำนุกูล) ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) สภำพกำรบริหำรงำน
วิชำกำร อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก จะเห็นได้ว่ำ งำนวิชำกำรเป็นงำนหลัก หรือ
เป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มุ่งให้กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกที่สุด ด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่นและกำรมีส่วน
ร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล รวมทั้งกำรวัดปัจจัยเกื้อหนุน กำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546  :33)  และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัชดำพร ประดับค ำ (2557) เรื่องกำรบริหำรงำนวิชำกำรสถำนศึกษำศูนย์เครือข่ำยหนองเม็ก
หันโจด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย
หนองเม็กหันโจด ปฏิบัติงำนวิชำกำรในระดับมำกทั้งโดยภำพรวมและรำยด้ำน 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำกำรบริหำรกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ
ศึกษำ จังหวัดขอนแก่น ด้ำนท่ีมีกำรปฏิบัติสูงสุด คือ กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน หมำยควำมว่ำ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชุมชน ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำหำกชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ย่อมเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำและร่วมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ พร้อมทั้งจะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำและคอยช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 

2.  เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ในจังหวัดขอนแก่น 
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของพีระพงษ์ เผ่ำภูไทย (2551: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษำเรื่องประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมุกดำหำร พบว่ำ ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3-4 ตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำง 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนควรให้ควำมส ำคัญต่อกำร
วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2544  สำระแกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อทรำบถึง
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมที่หลักสูตรตั้งไว้ 

2. ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน สถำนศึกษำควรตรวจสอบพัฒนำกำรของผู้เรียน
และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่เสมอ ด้วยวิธีกำรหลำกหลำยตำมสภำพจริง แล้วน ำผลกำรเรียนรู้ระหว่ำง
เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับตัดสินผลกำรเรียนรำยวิชำโรงเรียน   

3. ด้ำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำควรจัดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ และควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และกำรกระตุ้นให้มีกำร
ผลติและประกวดสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อกำรเรียนกำรสอน ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน   
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4. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  สถำนศึกษำควรมีกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งกำรเรียนรู้แก่ครู และ
สถำนศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง และโรงเรียนควรส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำใกล้เคียง
อยู่เสมอ เพ่ือกำรจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน   

5. ด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำร
และวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ โดยเช่ือมโยงกับระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนควร
จัดบริกำรแนะแนวเพื่อให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนทุกคน   

6. ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำร ในกำร
สนับสนุนงำนวิชำกำรแก่ชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอโรงเรียนควรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่ำงๆ ตำม
ควำมถนัด เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำชุมชน สังคมต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีกำรท ำวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ในจังหวัด

ขอนแก่นตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน ในระดับภำคเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนมำก
ขึ้น 

2. ควรมีกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ เช่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนงบประมำณ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนต่อไป  
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การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
Administration of Phrapariyattidhamma School  

in General Education Section in Buriram Province 
 

พิพิธธรรมานุกิจ ยามประโคน1  ส าเร็จ ยุรชัย2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามต าแหน่ง และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 225 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
39 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test (Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่    ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป    
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารงานท่ัวไป แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ควรจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนปกติและซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ โดยการเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยเป็นรายบุคคล 
ค าส าคัญ: การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study and compare the opinions of the Administration 
of Phrapariyattidhamma School in General Education Section in Buriram Province by Position. And to 
study the recommendations regarding the administration of the ecclesiastical schools. Department 
of Education Buriram province. The subjects were 225 of administrators and teachers. Research tool 
used were 5 rating scale of the 39 items questionnaires with the reliability value at 0.96 The Statistics 

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (.ม.ศษ)สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (.ม.ศษ)สาขาวิชาการบรหิาร 
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used for analyzing methods used were frequency, percentage, mean, standard deviation,  t-test  
(Independent Samples) 

The results were as follows: 
1. Administration of Phrapariyattidhamma School in General Education Section in Buriram 

Province the overall and specifically at the high level. The side with the highest level of performance 
and personnel management. Followed by the administration budget the academic administration on 
the practical level, with the lowest management environment 

2. Comparison of opinions regarding the Administration of Phrapariyattidhamma School in 
General Education Section in Buriram Province which classified by teacher position the overall were 
not different. However, considering each aspect, the management environment the difference was 
statistically significant level. 05. 

3. Recommendations regarding the Administration of  Phrapariyattidhamma School in General 
Education Section in Buriram Province should promote teachers are encouraged to develop programs 
to comply with the conditions. Problems and needs of the students, parents and community should 
be taught to students of regular and extra remedial students who have difficulty learning to develop 
knowledge-based potential. Pros Cons resolved by strengthening the individual. 
Keywords: Administration of Phrapariyattidhamma Schools 
 
ความส าคัญและที่มาปัญหาวิจัย 

พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบทางด้านการศึกษา 3 ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ การศึกษาพระ
ปริยัติเป็นองค์ประกอบส าคัญเพราะเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนท้ังภาษาบาลี
และคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่ง
ในอดีตมิได้จัดเป็นรูปโรงเรียน แต่จัดสอนกันเองภายในวัด วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยถือ
เป็นกิจของสงฆ์อย่างหนึ่งที่จะต้องเล่าเรียนพระธรรมวินัย ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และมีการทดสอบความรู้ว่า
พระภิกษุ สามเณร มีความรู้ในพระธรรมวินัยมากน้อยเพียงใด 

ระบบการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีสภาการศึกษาของคณะสงฆ์และ
องค์กรอื่นๆที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นมา เช่น กองธรรมสนามหลวง เป็นต้น พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับที่คอย
ควบคุม และส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์โดยตรง ก็ตามแต่ก็ไม่มีบทบาทเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากประชุมสัมมนาเจ้า
คณะภาคทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคทางด้านการศาสนศึกษาไว้ว่าการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม-บาลี ทั่วทุกภาคประสบปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. จ านวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง บางแห่งแทบจะ
หาผู้เรียนไม่ได้ เพราะผู้บวชน้อยลงหรือพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มุ่งสนใจเรียนทางโลกประกอบกับท้ังครูและนักเรียน
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาแผนกธรรม-บาลี เพราะไม่เห็นความส าคัญในการน าไปใช้ประโยชน์หลังลาสิกขา  2. การ
จัดการศึกษาไม่เป็นระบบ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและวัดผลไม่เหมาะสมกับยุคสมัย มุ่งเฉพาะพระภิกษุ สามเณร
โดยละเลยเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป 3. การขาดครูสอนประกอบกับครูสอนพระปริยัติธรรมไม่มีต าแหน่ง
ทางการปกครองและไม่ได้รับการพิจารณาตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เท่าที่ควร รวมทั้งได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมและขาด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. ขาดแคลนงบประมาณการจัดการศึกษา รวมทั้งขาด
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ความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา 6. การวัดผลสอบธรรมศึกษาแบบอัตนัยไม่เหมาะสมกับเด็กควรเปลี่ยนแปลง
เป็นปรนัย 

นอกจากนี้พระราชวรมุนีได้กล่าวถึงปัญหาและข้อควรค านึงเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์พอสรุปได้ว่ า 
ปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ เริ่มจากการที่รัฐได้จัดระบบการศึกษาใหม่โดยแยกออกไปจากวัด (สมัยรัชกาลที่ 6) เป็น
ต้นมา แต่แล้วรัฐก็ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ท าให้ชาวชนบทบางส่วนอาศัยประเพณีบวชเรียน เป็นทางผ่าน
เพื่อโอกาสในการศึกษา และเมื่อรัฐแยกการศึกษาออกจากวัดแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐได้เหินห่างกันมาก
ยิ่งขึ้น รัฐไม่เข้ามาดูแลในการจัดการศึกษาของสงฆ์ แต่ปล่อยให้สงฆ์จัดการกันเอง พร้อมกันนี้ได้สรุปสภาพและสาเหตุ
บางอย่างของปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ ไว้ดังน้ี 1. ด้านระบบการศึกษามีหลายระบบแต่ขาดความเป็นเอกภาพและ
ไม่สัมพันธ์กัน 2. จัดการศึกษา ด้านการบริหาร คณะสงฆ์รับผิดชอบเฉพาะการจัดสอบหรือวัดผลไม่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา เน้นการศึกษาแนวดิ่ง (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 
จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามต าแหน่ง 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 85 คน ครูผู้สอน จ านวน 260 คน รวม
จ านวน  345 คน แล้วน ามาก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์ รวมจ านวน 225 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970) และได้โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545) ได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 70 คน ครูผู้สอน จ านวน 155 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  

ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามวิธีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอาด , 2545 
: 70-74)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดบุรีรัมย์  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด   
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อหาค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (independent Samples)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล โดยมี
ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านท่ีมี
ระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้านได้
ดังนี้  

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีการปฏิบัติทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน รองลงมา คือ มีการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จัดหาหนังสือประกอบการค้นคว้า
ส าหรับครูผู้สอนอยู่เสมอ ส่วนท่ีมีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ โรงเรียนจัดพิมพ์เผยแผ่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ   

1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีการปฏิบัติทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ส่งเสริมการทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษา รองลงมา คือ ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนอยู่ การวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา ส่วนที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ 
มีการตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ   

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการประเมินการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รองลงมา คือ ครูผู้สอนมี
ประสบการณ์ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี การน าผลการประเมิน แจ้งให้ครูผู้สอนทราบ น าผลของการประเมินมาพัฒนา
ครูผู้สอน ส่วนท่ีมีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ ก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีการปฏิบัติทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ รองลงมา 
คือ จัดระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนไว้สืบค้น มีการก ากับดูแลการเรียนการสอนของครูในภาพรวม ส่วนท่ีมีระดับ
การปฏิบัติต่ าสุด คือ มอบหมายงานหรือวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถของครูผู้สอน   
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
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 3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการจัดพิมพ์เผยแผ่ผลงานทางวิชาการอยู่
เสมอและควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนเขียนคู่มือการสอนทุกวิชา สนับสนุนให้ครูปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ควรจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนปกติและซ่อม
เสริมให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพ โดยการเสริมจุดเด่นแก้ไขจุด
ด้อยเป็นรายบุคคล 
 3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ และ
มีการจัดหางบประมาณให้เพียงพอแก่การบริหารจัดการ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็น
ฐานในการพัฒนา จัดสรรงบประมาณที่จะได้รับให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายของโรงเรียน 
 3.3  ด้านการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนควรมีการก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนให้ชัดเจน และมีการจัดสวัสดิการส าหรับครูผู้สอนโดยมีกองทุนส าหรับจัดท าสื่อ  มีการประเมินการสอนทุก
รายวิชา  ควรด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ
ก าลังใจ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป ควรมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของครูผู้สอน และ
ควรปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรตามความเหมาะสม พร้อมทั้งควรจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน จัดระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนไว้สืบค้นเพื่อความสะดวกในการด าเนินงาน 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การบริหาร
การศึกษาจะด าเนินไปสู่ความส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือกันของสายงานทั้ง 4 ด้าน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่เดินหน้า
ท างานร่วมกันเพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน ซึ่งจะต้องเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ตามความมุ่งหวังของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้สถานศึกษาก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
จ านงค์ แจ่มจันทรวงษ์ (2553) ซึ่งศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งได้น าหลักการบริหารงานตามภารกิจการกระจายอ านาจ 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และ
งานบริหารทั่วไปมาใช้เป็นรูปแบบในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ซึ่งศึกษาเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารในทศวรรษหน้า ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ประการคือ ด้านโครงสร้างและกระบวยการบริหารงานวิชาการ ด้านโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านโครงสร้างและกระบวยการบริหารงานงบประมาณ ด้านโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานก ากับติดตาม และด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัดการ   
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก หมายความว่า โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความสามารถของบุคคลด้วยมีความเช่ือมั่นว่า หากบุคคลใน
องค์กรได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด เต็มที่ เต็มศักยภาพ ก็ย่อมท่ีจะน าความรู้นั้นมาพัฒนาองค์กรและผู้เรียนให้บรรลุเปา
หมายตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนได้วางไว้ แม้ว่าแต่ละคนจะมีความถนัด หรือความสามารถท่ีแตกต่างกันแต่หากองค์กร
นั้นให้ความส าคัญและหมั่นพัฒนา สร้างขวัญก าลังใจ และสร้างสังคมการท างานร่วมกันอย่างเป็นสุข งานที่ท านั้นย่อมมี
การประสานงาน และผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์  
เรือนทอง (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่พึง  ประสงค์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ทราบองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ และแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ
และหนึ่งในนั้นคือการมีผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการบริหารจัดการด้านบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  

การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลปรากฏเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่าถึงแม้จะปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีแตกต่างกันแต่
ก็ล้วนเล็งเห็นถึงความส าคัญในระบบการบริหารงาน ทั้ง 4 ฝ่ายที่ต้องด าเนินการไปควบคู่กันจึงจะท าให้องค์กรนั้น
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการจัดพิมพ์เผยแผ่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประจักษ์ในสังคมแห่งการศึกษา 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมี
การจัดหางบประมาณให้เพียงพอแก่การบริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานด้านงบประมาณมีความน่าเช่ือถือและไม่
ติดขัดในการบริหารงานซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานในด้านอื่นๆด้วย 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรมีการก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อไป และท าให้การ
ท างานไม่เกิดการทับซ้อนหรือวกวนหากมีระบบการแบ่งงานท่ีชัดเจน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของครูผู้สอน และควร
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรตามความเหมาะสม เพราะหากในองค์กรวางคนไม่ตรงกับงานจะท าให้งานนั้นด าเนินไป
อย่างยากล าบาก ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน ดังนั้นการท างานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเลือกคนให้เหมาะกับงานแต่ละงาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมกับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น ๆ   ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทราบผลที่กว้างขึ้น 

2. ควรศึกษากับตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เพื่อจะได้เห็นมุมมองความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย   เช่น 
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา เป็นต้น 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 74 - 

เอกสารอ้างอิง 
จ านง แจ่มจันทรวงษ์. (2553). รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายพหุภาคีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). วิธีการสร้างสถิติส าหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
พรพรรณ อินทรประเสริฐ. (2550). องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้า.ส านัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2554). ข้อมูลพื้นฐานพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2554. นครปฐม:  ศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  

Krejcie,R.V. and Morgan,D.W.  (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 
Measurement, 30: 607-610. 

 



 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ของประชาคมอาเช่ียน (AEC) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดป่างิ้ว  อ.เมือง  จ.ปทุมธาน ี

Parent Satisfaction in Instructional Management According to ASEAN 
Community Culture for Children. 

 

กัลยารัตน์  นิยมสินธุ์1  ดารินี ภู่ทอง2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้น าผลการส ารวจมาพัฒนาครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาคมอาเช่ียน และน าความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส าหรับเดก็
ปฐมวัยเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเช่ียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ปกครองของ
นักเรียนชาย – หญิง ท่ีศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัยปีที่1-3 จ านวน 150  คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียน
วัดป่าง้ิว จังหวัด ปทุมธานี  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31- 40 ปีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายน้อยท่ีสุดและอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุดรับจ้าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นมารดา รองลงมาคือ ผู้ปกครอง น้อยที่สุด คือ บิดา ถ้าจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-
10,000 บาท ด้านการจัดประสบการณ์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา
ให้มากขึ้น เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องการให้มีการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการเรื่องของอาเซียนโดยไม่ลืมสอน
ความเป็นไทยเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรักในวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศท่ีให้ก าเนิด 

 

Abstract  
The purpose this research were to develop teachers teaching  in instructional management 

that Related to ASEAN Community Culture by  the survey results and to conduct the knowledge and 
understanding  in activity management for early childhood that related to the culture of each country 
in Asean group. The sample consisted of  150 parents of grade 1-3 in the early childhood level of the 
second semester in the 2014 academic year at Wat Pa Ngiu school, Pathumthani province. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were mean, standard 
deviation and the content analysis. The research  results revealed that the majority, the respondents 
were aged between 31-40 years, the merchants were at the least and the farmers were at most. 
Mostly the respondents were mothers, followed by fathers. By the monthly income found that 5,001-
10,000 Baht mostly. By the experience management, the mostly parents had need the bilingual 
instructional program, moreover and focus on English as the main language, had the experience 
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management that integration of ASEAN and  not forget to be Thainess  teaching for children are pride 
and love in the great culture of the birth country. 

  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันประเทศต่างๆในกลุ่มอาเช่ียน มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในเรื่องของการศึกษาซึ่งมี
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ทางผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า ระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ควรเริ่มต้นในช่วงปฐมวัย ( ช่วงอายุ 3-5 ปี ) เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่เด็กได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านท้ังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเช่ียน  ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการที่จะท าการค้นคว้าและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเช่ียน เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
โรงเรียน และชุมชนที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดูแลบุตรหลานและร่วมกันพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันการจัด
การศึกษา ที่จะให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเช่ียนนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของ
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้คงต้องได้รับความร่วมมือกับทางผู้ปกครองก่อน 
เพราะหากว่าผู้ปกครองยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียงแล้ว การพัฒนาเด็กก็เป็นไปได้ยากข้ึน   
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้น าผลการส ารวจมาพัฒนาครูผูส้อนในด้านการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประชาคมอาเช่ียน  

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในดา้นการจัดการเรยีนการสอนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
ทางด้านอาเซียนและภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้เด็กปฐวัยได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
4. เพื่อให้ทางโรงเรียนน ากระบวนการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการเรื่องของอาเซียนโดยไม่ลืมความเป็นไทย  

 
สมมติฐานในการวิจัย 

ผู้ปกครองและทางโรงเรียนจะมีความเข้าใจ และพึงพอใจในการที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

[[l 
jfolkidfjuoldjlojlokส 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 

- ด้านจัดการเรียนการสอน 
- ความพร้อมของสถานศึกษา 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอา
เชี่ยน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

- กิจกรรมด้านการเรียนการสอนทีส่อดคล้อง
กับ วัฒนธรรมของประชาคมอาเชี่ยน 
- วัฒนธรรมของประเทศในกลุม่ 
อาเช่ียน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ตัวแปรตาม ได้แก่  กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาคมอาเช่ียน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อท าการส ารวจแล้วสถานศึกษาน าผลความพึงพอใจของผู้ปกครองมาพัฒนา ดังนี้ 
1 แนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัยได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความส าคญัในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน 
2. แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อให้น าความรู้มาใช้ในการจดักิจกรรม

ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อสอดคล้องกบัวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเช่ียน 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในดา้นการจัดการเรยีนการสอนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเด็ก  
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
ลิขิต ธีรเวคิน (2542:66-75) กล่าวว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ต้องเริ่มจากแนวโน้มที่จะตั้งค าถามและพยายามหา

ค าถาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การคิดเชิงวิเคราะห์ต้องเริมจากการสร้างจิต วิเคราะห์ ( analytical mind) และ
ขวนขวายหาความรู้ใฝ่รู้ มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม จะสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้  

สารภี โชติรัตน์ (2542) ได้ศึกษาผลการใช้เกมตัวแบบ และสถานการณ์จ าลอง ต่อพฤติกรรมของนักเรียน
อนุบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย และความอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ก่อนและหลังการสอน โดยใช้เกมตัวแบบและสถานการณ์จ าลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนช้ัน
อนุบาล 2  โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 60 
คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมตัวแบบและสถานการณ์จ าลอง มีจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
ความมีระเบียบวินัย และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หลังการทดลองสุงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .01  

สุภัค ไหวหากิจ (2543)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้วินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมการเล่า
นิทานคติสอนธรรม และการเล่นเกมแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 5-6 ปี 
จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเล่านิทานคติสอนใจธรรมมิการ รับรู้วินัยใน
ตนเองสุงกว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแบบร่วมมือ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 เพียเจท์ (Piaget) ได้ศึกษาจริยธรรมของเด็กโดยการสังเกตจากการที่เด็กเล่นเกม เขาอธิบายว่าจริยธรรมแฝง
อยู่ในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทุกชนิด และการเล่นเกมต่าง ๆ ของเด็ก จะต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นระบบซับซ้อนแอบแฝง
อยู่ในการเล่นเกมนั้น  เพียเจท์ได้อธิบายถึงพัฒนาการทางจริยธรรมที่ได้จากการศึกษา สรุปได้ว่า พัฒนาการทาง
จริยธรรมมี 2 ข้ันตอนท่ีเป็นพื้นฐาน คือ 
 1. การฝึกหัดตามกฎเกณฑ์ เป็นช่วงอายุก่อน 8 ปี  ระยะนี้เด็กจะยึดกฎเกณฑ์ภายนอกคือ พ่อแม่ ผู้ใหญ่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก กฎเกณฑ์จะมีลักษณะตายตัว  เด็กจะไม่ค านึงถึง
แรงจูงใจต่าง ๆ หรือเหตุของการกระท าโดยแบ่งได้เป็น 4 ข้ันตอนคือ 
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  ขั้นที่  1 เด็กพยายามท าตาม เลียนแบบอย่างคนอื่นเพราะเด็กยังไม่รู้กฎเกณฑ์ 
  ขั้นที่  2 เด็กจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  พฤติกรรมจะเกิดจากตนเองรวมกับการท าตามอย่างของคน
อื่นที่เล่นเป็นการเล่นจะมุ่งเอาชนะ 
  ขั้นที่  3 เด็กเกิดการร่วมมือในระหว่างผู้เล่นความสนใจจะอยู่ที่การเล่นตามกฎเกณฑ์ไม่มุ่งเอาชนะ 
  ขั้นที่  4 เด็กนอกจากจะมีการร่วมมือในการเล่นตามกฎเกณฑ์แล้ว ยังท าตามกฎเกณฑ์ด้วยความรู้สึก
รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
 เพียเจท์ กล่าวว่า การที่เด็กพัฒนาจากการรับกฎเกณฑ์ที่ตายตัวจากอิทธิพลภายนอกมาเป็นกฎเกณฑ์ของ
ตนเองได้ เนื่องจากพัฒนาการทางสติปัญญาความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและอายุ 
 2. ความส านึกในกฎเกณฑ์  เด็กเริ่มมีกฎเกณฑ์ของตนเอง ระยะนี้พัฒนาการทางจริยธรรมเริ่มก้าวไปสู่ระดับ
ที่มีความคิดเป็นของตนเอง ในลักษณะของการคิดถึงความยุติธรรม  คิดถึงเหตุผลและผลของการกระท า  (วราภรณ์  
รักวิจัย 2533 : 108 – 109) 
 3. ทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg”sMoralDevelopment  Theory) 
 ลอว์เรนซ์  โคลเบอร์ก (Lawrence  Kohlberg) เป็นนักจิตวิทยาที่ก าหนดทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลทาง
จริยธรรมที่มีชื่อ ระบุว่าพัฒนาการทางจริยธรรมจะเป็นล าดับเช่นเดียวกับพัฒนาการด้านอื่น ๆ  โคลเบอร์กมีความเช่ือ
ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะต้องเกิดขึ้นเป็นล าดับขั้นโดยเริ่มจากขั้นแรกก่อนแต่ระยะเวลาในการอยู่ในขั้น
ใดขั้นหนึ่งนั้นจะแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล หรือบางคนอาจอยู่ในขั้นท่ีคาบเกี่ยวกันก็ได้พัฒนาการทางจริยธรรมจะเป็น
เช่นเดียวกับพัฒนาการทางด้านการคิดและเหตุผลกล่าวคือ  จะค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในการแยกแยะถึงผลดีผลเสีย 
แล้วน าไปก่อนให้เกิดการจัดระบบใหม่ที่จะน าไปสู่ขบวนการ สมดุลของโครงสร้างในที่สุด   
 โคลเบอร์กได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ  ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งออกเป็น 2 ข้ันย่อย
ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับก่อนเกณฑ์ (Preconventional  Level) ระดับนี้มี 2 ข้ันคือ 
  1.1 หลักการหลบหลักการลงโทษ ช่วงอายุระหว่าง 0-7 ปี  ข้ันนี้เด็กจะมีพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมใน
ด้านของการประพฤติดีก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 
  1.2 หลักการแสวงหารางวัล  ช่วงอายุระหว่าง 7-10 ปี ในขั้นนี้เด็กจะประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เพื่อให้ได้รับรางวัลและความพึงพอใจ 
 2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional  Level) ระดับนี้มี 2 ข้ันคือ 
  2.1 หลักการท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ช่วงอายุระหว่าง 10-13 ปี  วัยนี้จะปฏิบัติตามสิ่งที่สังคมเห็นดีงาม
หรือท่ีเรียกว่า “Good  Boy/Good  Girt  Stage” 
  2.2 หลักการท าหน้าที่ทางสังคม  ช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี วัยนี้จะรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม
และรู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องท าตามกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดหรือคาดหมาย 
 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post  Conventional  Level)       
  3.1 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา ช่วงอายุ 16  ปี  ขึ้นไปหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  วัยนี้จะสามารถเห็น
ความส าคัญของคนหมู่มาก ไม่ท าตนให้ขัดกับสิทธิของผู้อื่นสามารถบังคับควบคุมใจตนเองได้ 
  3.2 หลักการยึดอุดมคติสากล  ช่วงวัยผู้ใหญ่การคิดเชิงจริยธรรมในข้ันนี้ถือเป็นข้ันสูงสุดเพราะนอกจาก
จะมีความรู้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนแล้วยังมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายบั้นปลาย
อันเป็นอุดมคติ 
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จากทฤษฎีที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมของเด็กจะพัฒนาเป็น 2 ลักษณะคือ เริ่มแรกจริยธรรม
ของเด็กจะขึ้นอยู่กับบทบาทของพ่อ  แม่และบุคคลใกล้ชิดต่อมาจริยธรรมของเด็กจะเกิดจากตัวของเด็กเองเมื่อเด็กมี
พัฒนาการทางความคิดได้แก่ การเข้าใจ การรับรู้และการตัดสินใจเลือกมาใช้ด้วยตนเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดกลุ่มเปา้หมาย 
2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยปีท่ี 1-3 จ านวน 150 คน โรงเรยีนวัดป่าง้ิว จังหวัด ปทุมธาน ี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเชี่ยน ( AEC ) ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่าง้ิวอ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
1. ศึกษาคู่มือหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546  (อายุ 3 – 6 ปี) และตัวอย่างแผนการจัด

ประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ) 
2. ศึกษาต ารา หรือเอกสาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมในกลุ่มอาเช่ียน 
3. จากการศึกษาเอกสาร หนังสือผู้ศึกษาได้น าเอกสารมาท าการวิเคราะห์ถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศอาเช่ียน และออกแบบสอบถามให้สอดคล้องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 
4 ขั้นตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมของประชาคมอาเชี่ยน ( AEC ) 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  
วิธีด าเนินการส ารวจ 
การศึกษาครั้งน้ี ด าเนินการส ารวจและออกแบบสอบถามในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าการศึกษาและส ารวจ 
2. สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และผู้ปกครอง  
3. ก่อนท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม แล้วน าผลจากการใช้แบบสอบถามมาประเมินความพึงพอใจของผุ้

ปกครอง เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู มีขั้นตอน ดังนี้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเรจ็รูปในการ 
วิเคราะหค์่าทางสถิต ิ
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือ 

- หาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินโดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- ค่าเฉลี่ย ( Mean ) 
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะหเ์นื้อหา ( Content  Analysis ) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ปกครอง 
จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 อายุ 41-50  ปี ข้ึนไป จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.8 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 อายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 และที่น้อยท่ีสุดคืออายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1คนคิดเป็นร้อยละ .8 ตามล าดับ 

จ าแนกตามอาชีพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 รองลงมาประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ประกอบอาชีพรับราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม น้อยที่สุดจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
ตามล าดับ 

จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมามีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.5 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น น้อยท่ีสุดจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

จ าแนกตามความเกี่ยวข้องกับเด็กพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมารดามีจ านวน 80 คน   คิดเป็น
ร้อยละ62.5 รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และน้อยที่สุด คือ บิดามีจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.6 ตามล าดับ 

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีรายได้ 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 มีรายได้ 20,001-25,000 จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 
4.7 ส่วนคนที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท มีจ านวนเท่ากับผู้มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท คือมีจ านวน 15คนคิดเป็น
ร้อยละ 11.7 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 
จากการตอบค าถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน ในข้อที่ 1 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 292 คน ร้อยละ78.7 ข้อ

ที่ 2 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 137 คน ร้อยละ37.3ข้อที่ 3 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 127 คน ร้อยละ34.6ข้อที่ 4 มีผู้ตอบ
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ถูกต้องจ านวน 312 คน ร้อยละ83.6ข้อที่ 5 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 278 คน ร้อยละ74.5ข้อที่ 6 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 
156 คนร้อยละ41.8ข้อที่ 7 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 154คน ร้อยละ41.3ข้อท่ี 8 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 278 คน ร้อยละ
74.5ข้อที่ 9 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 275 คน ร้อยละ77.1ข้อที่ 10 มีผู้ตอบถูกต้องจ านวน 184 คน ร้อยละ47.3 และ
จากการรวมจ านวนข้อที่ผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ50%จากทั้งหมด ตอบถูก พบว่ามี จ านวน 5 ข้อ ร้อยละ 50.0 
ถือได้ว่าผู้ปกครองมีระดับความรู้ทางด้านอาเซียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 

ตอนที่  3  ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองที่มี ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีระดับความความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุดในด้านบุคคลากรทางการศึกษา ร้อยละ47.7 
รองลงมาด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ ร้อยละ48.7 และด้านความสัมพันธ์โรงเรียนกับผู้ปกครอง ร้อยละ 
47.5 ล าดับสุดท้ายคือด้านการจัดสภาพแวดล้อม ร้อยละ46.4 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาโดย เน้น
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยคาดหวังว่าเมื่อเด็กจบการศึกษาจะสามารถฟังหรือพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 2 ได้เป็น
อย่างดี โดยให้มีครูชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด อีกท้ังครูและผู้บริหารควรที่จะใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้บ้างและใช้ภาษาอังกฤษนั้นในการสื่อสารกับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับภาษา 
รองลงมาภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสุดท้ายจะเป็นภาษาในภูมิภาคอาเซียน และต้องการให้เด็กๆได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประกอบการเรียนการสอน และจัดให้มีการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการ
เรื่องของอาเซียนโดยไม่ลืมสอนความเป็นไทย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรักในวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศที่
ให้ก าเนิด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการเข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาเซี่ยน ควรมี

การให้ความรู้กับผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางที่จะสามารถน าไปตอ่
ยอดความรู้เพิ่มเติมเองที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
The Development of Science Learning Achievement in the Topic 

of Motion of Object for Grade-8 Students by Peer-Assisted Learning 
 

มุกดา อัมรินทร์1  อุมาลี นามดวง2* 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 54 คน ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 4 แผนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test. ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/80.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract  
The aims of this research were to 1) to develop Peer-Assisted Learning (PAL) in topic of 

motion of object with an efficiency value of 80/80 2) to compare pretest and posttest students’ 
learning achievement. The samples of this study were 54 Grade-8 students, studying in academic 
year of 2016 in Bangkapi School, Bangkok Province. The instruments employed in this study 
included four learning plans and 20 items achievement test. The statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing using the t-test. The results 
showed that: (1) The efficiency of PAL was 85.43/80.09, which was higher than the required criteria 
(2) the means collected from the post-achievement test was significantly higher than the pre-
achievement test at p-value of 0.01. 
Keywords: Peer-Assisted Learning, Learning achievement  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่โมเดล

หรือยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นประเทศที่
ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาระบบการศึกษา
ของประเทศนั้น การพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกยุคประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์จัดว่า
เป็นวิชาที่เป็นรากฐานความรู้อันส าคัญในการน ามาสู่การต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้ ส่งผลให้ประเทศสามารถก้าวเข้าสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ได้เต็มรูปแบบมากขึ้น ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นครูผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จ าเป็นต้องคิดหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ที่ท าให้
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอคือ เพื่อนช่วยเพื่อน ในลักษณะเก่งช่วยอ่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่คนเก่งจะช่วยให้
ค าอธิบาย แนะน า และแก้ไขปัญหาให้แก่คนที่เรียนอ่อนกว่าแทนท่ีครูจะเป็นผู้สอนโดยตรง การจัดกิจกรรมในลักษณะ
นี้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา และค้นพบ
ความรู้ความสามารถของตนเองซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษาและคอยดูแลนักเรียน
ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนรักและเกิดความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น 
การสอนโดยเพื่อนร่วมช้ัน (Classwide-Peer Tutoring) โดยให้ผู้เรียนทั้งสองสลับบทบาทเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่
คอยถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกัน การสอนโดยเพื่อนต่างระดับช้ัน (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนที่มี
การจับคู่ระหว่างผู้เรียนที่มีระดับอายุต่างกัน โดยให้ผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า ท าหน้าที่เป็นผู้สอนและให้ความรู้และการ
สอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคลที่บ้านของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน ให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหว่างท่ีบุตรหลานอยู่ที่บ้าน และการสอนโดย
การจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนท่ี
มีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่า แล้วท าหน้าที่สอนในเรื่องที่ตนมีความถนัดและมีทักษะที่ดี นับว่าเป็นเทคนิควิธีการ
สอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ประนอม ดอนแก้ว, 2550)  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มต้นจาก จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-4 คน 
แบบคละความสามารถ ผู้เรียนต้องทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วหรือเนื้อหาใหม่แล้วสรุปเนื้อหาหรือถามตอบ จากนั้น
ผู้เรียนจะจับคู่กันภายในกลุ่มของตนแต่ละคนท าใบงาน แลกเปลี่ยนตรวจใบงานและตรวจสอบความถูกต้อง ผู้เรียนทุก
คนท าการทดสอบ แล้วน าคะแนนการทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมารวมกันเพื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย กลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545) ตัวอย่างงานวิจัยภายในประเทศที่มีการศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ผ่านมา อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการศึกษาพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.91 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง ไตรแสง (2554) 
ท าการศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้วิชาเขียนแบบเรื่อง การเขียนภาพไอโซเมอริกและภาพออบลิก โดย
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การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
และเจตคติวิชาเขียนแบบสูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 /6 โรงเรียน
บางกะปิโดยจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากต้องการให้นักเรียนที่อยู่ห้องเดียวกันมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการเรียน รวมทั้งให้นักเรียนที่เข้าใจในเนื้อหาได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเพื่อน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความสนิทสนมกันมากขึ้น และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้สนุกสนาน ท าให้
การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการเคลื่อนทีข่องวัตถุ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการจัดการเรยีนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  
(E1 / E2 =  80/80) 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การเคลือ่นที่ของ
วัตถ ุมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางกะปิ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 12 ห้องเรียน รวม 613 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรงเรียนบางกะปิ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 54 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ จ านวน 4 แผน มีดังนี้ เวกเตอร์ การหาเวกเตอร์
ลัพธ์โดยการเขียนรูป การหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยวิธีการค านวณ และผลของแรงลัพธ์ 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็น
แบบทดสอบชนิดปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งจะใช้ทดสอบกับนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

หมายเหตุ  แบบทดสอบก่อนเรียนจะน ามาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่เก่งและอ่อน เพื่อจับคู่ในการเรียน
ทุกๆ ครั้ง 
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3. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
3.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคณุภาพเครื่องมือ 

- ค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ 

- ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 
- ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
- ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 

3.2 สถิติพื้นฐาน  
- ค่าเฉลี่ย (Mean) 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
- ร้อยละ (Percentage) 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนโดยใช้
สูตรค่า t (t-test for dependent samples) 

4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
4.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/6  
4.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ผู้เช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
ชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 
Objectives Congruence: IOC) 

4.3 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยดัชนีความสอดคล้อง 
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

4.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็นแบบ
ทด สอบท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

4.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC  

4.6 น าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อค าถามไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 คะแนนขึ้นไป สรุปว่า
ข้อสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ถ้าได้คะแนนน้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4.7 น าแบบทดสอบที่สร้างไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ซึ่งไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน  

4.8 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบก าหนดไว้ 
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป 

4.9 น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์มาหาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาความเชื่อมั่นของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  

4.10 น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบแบบปรนัยก่อน
กิจกรรมการเรียน (Pre-test) จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 คาบ (60 นาที) 
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4.11 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ที่ได้จัดเตรียมไว้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 6 คาบ คาบละ 60 นาที  

4.12 หลังจากการสอนเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนมาท าการทดสอบหลัง
เรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลา 1 คาบ (60 นาที)  

4.13 น าผลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนรวมแบบฝึกหัดใน 
แต่ละหน่วยของกจิกรรม 

คะแนนหลังเรียน 
 

คะแนนที่ได้ 
(80 คะแนน) 

% 
 

คะแนนที่ได้ 
(20 คะแนน) 

% 
 

1 5 68.5 85.63 20 100.0 
2 10 75.5 94.38 18 90.00 
3 7 63 78.75 13 65.00 
4 6 63.5 79.38 14 70.00 
5 4 69.5 86.88 13 65.00 
6 5 58.5 73.13 14 70.00 
7 9 68 85.00 18 90.00 
8 8 64.5 80.63 18 90.00 
9 3 64.5 80.63 12 60.00 
10 3 66 82.50 12 60.00 
11 3 63.5 79.38 16 80.00 
12 2 64.5 80.63 15 75.00 
13 5 63.5 79.38 14 70.00 
14 6 75.5 94.38 19 95.00 
15 11 65 81.25 16 80.00 
16 6 67 83.75 17 85.00 
17 5 68 85.00 16 80.00 

18 5 61.5 76.88 15 75.00 
19 8 58.5 73.13 15 75.00 
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ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนรวมแบบฝึกหัดใน 
แต่ละหน่วยของกจิกรรม 

คะแนนหลังเรียน 
 

คะแนนที่ได้ 
(80 คะแนน) 

% 
 

คะแนนที่ได้ 
(20 คะแนน) 

% 
 

20 5 63.5 79.38 14 70.00 
21 6 71.5 89.38 20 100.00 
22 5 66 82.50 13 65.00 
23 4 68 85.00 16 80.00 
24 5 65.5 81.88 15 75.00 
25 5 72.5 90.63 16 80.00 
26 6 74 92.50 18 90.00 
27 8 69.5 86.88 18 90.00 
28 5 67 83.75 14 70.00 
29 4 69 86.25 14 70.00 
30 7 70 87.50 16 80.00 
31 6 68.5 85.63 15 75.00 
32 10 68.5 85.63 16 80.00 
33 5 67 83.75 14 70.00 
34 6 68.5 85.63 17 85.00 
35 9 72.5 90.63 18 90.00 
36 9 69.5 86.88 16 80.00 
37 10 71.5 89.38 15 75.00 
38 9 71 88.75 18 90.00 
39 5 68.5 85.63 16 80.00 
40 6 70.5 88.13 15 75.00 
41 7 72 90.00 16 80.00 
42 6 68.5 85.63 16 80.00 
43 9 74 92.50 17 80.00 
44 9 72 90.00 17 85.00 
45 6 71.5 89.38 18 90.00 
46 9 69.5 86.88 16 80.00 
47 4 70 87.50 18 90.00 
48 7 68 85.00 16 80.00 
49 7 67 83.75 15 75.00 
50 8 73.5 91.88 17 85.00 
51 6 71 88.75 16 80.00 
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ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนรวมแบบฝึกหัดใน 
แต่ละหน่วยของกจิกรรม 

คะแนนหลังเรียน 
 

คะแนนที่ได้ 
(80 คะแนน) 

% 
 

คะแนนที่ได้ 
(20 คะแนน) 

% 
 

52 6 69.5 86.88 17 85.00 
53 6 71 88.75 19 95.00 
54 7 72 90.00 18 90.00 

 x  343 3690.5 - 865 - 

X  6.35 68.34 - 16.02 - 
S.D. 2.05 3.84 - 1.90 - 
% - - 85.43 - 80.09 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ได้จากคะแนนรวมของ

แบบฝึกหัดในแต่ละหน่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.34 คิดเป็นร้อยละ 85.43 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ที่ไดจ้ากคะแนน
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.02 คิดเป็นร้อยละ 80.09 และพบว่า
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.43/80.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรงเรียนบางกะปิ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 54 คน โดยน าคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ มาเปรียบเทียบผลต่างโดยใช้วิธีทางสถิติ  t-test  for Dependent Sample  ซึ่งปรากฏผลการ
วิเคราะห์ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

การประเมิน N X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 54 6.35 2.05 53 32.32* .000 

หลังเรียน 54 16.02 1.90 

*ค่า t มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (t.01,53 = 2.3988) 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 

16.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.90 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.35 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 2.05 และเมื่อเปรียบเทียบค่า t ที่ได้จากการค านวณเท่ากับ 32.32 ซึ่งสูงกว่าค่า t วิกฤต ซึ่ง
เท่ากับ 2.3988 ดังนั้นสรุปได้ว่า แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง การ
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เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
อภิปรายผล 

1. การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่ อนวิชาวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 คือ 85.43/80.09 ดังนั้นสอดคล้องกับการศึกษาของอติกันต์ 
ภูดีทิพย์ (2552) ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 
ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 92.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 และอนุสรา พงค์จันตา (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป จัดการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 14 คน ปีการศึกษา 2556 ผลการศึกษาพบว่า ผลประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.71 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 
โรงเรียนบางกะปิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ดังนั้นสอดคล้องกับการศึกษาของอติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยใช้สถิติทดสอบที  (t-test) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสุภาพร แจ่มศรี 
(2557) ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ เรื่อง การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและการ
จัดท างบการเงิน ของนักเรียนระดับช้ันปวช. 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบช่วยเพื่อน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ  

(1)  ในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรหาโอกาสสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และ
ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ตลอดจนการสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  

(2)  ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรให้มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนบ้าง เพื่อช่วยให้
นักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต5 
The Application of the Fourfold Noble Truths in Academic 

Administration of Basic Education Administer tors in Schools under 
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5 

 

แสงดาว  เสาเปรีย1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ านวน 175 โรงเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน Kregcie and Morgan โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)ตามขนาดของ
โรงเรียน ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ  F-test (One – 
wayANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลเปรียบเทียบการประยุกตใ์ช้หลักอริยสจัสีใ่นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีจ านวน 9 ด้าน คือด้านการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการ
นิเทศการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา   ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยดูจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมาด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
ค าส าคัญ:  หลักอริยสัจสี่ , การบริหารงานวิชาการ , ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

                                                 
1 สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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Abstract 
Research  An  Application  of  the  fourfold  noble  truths  to  academic Administration  of  

schools  under  Nakhonratchasima  Primary  Education  Educational  Service  Area  Office  5. The  
objective   was  to   compare  the  application  of  the  Four Noble  Truths.  The  academic  
administration  of  the management  of  basic  education  area  elementary  Nakhonratchasima  
office 5By  size  of  school  to  perform  their  duties. The  sample  used  in  this  study school 
administrators  or  teachers  in The  district  primary  education Office  in  Nakhonratchasima  Area 
5. 175 school. Acquired  by  means  of  determining  the  size  of  the  sample  Kregcie  and  
Morgan Using  simple   random  sampling  by  selecting  a  specific  school size  small  medium and  
large. The  instrument  used  for  data  collection  was  a  five  scales.  Data  were  Analyzed  using  
computer  softwere  calculation  of  percentage  mean  standard  deviation  and  compered  the  
by  using  F-test,test  different  pairs.  By  Scheffe’s Method 
 The  research  found   that 
 The  comparison  of  the  application  of  the  Four  Noble  Truths  in  Academic  
Administration  of  basic  education  administrators  under  NakhonRatchasima  Primary  Education  
Educational  Service  Area  Office  5  by  sizes  of schools  to  perform  their  duties in  overall, it 
had  statistically  significant  at  0.05. When  considering  each  aspect,  the   statistically  significant 
difference  was  at  .05 Level.   There  are  nine  findings ;   the  measurement  and  evaluation ; 
the research   to  improve  the  quality  of  education;  the  development  of  educational; the 
development  learning  resoures  ; the  education  of supervision  and  guidance; the  development  
of  quality  assurance  in  education  by  the  last  results ;To  promote  academic  service  to  
community; and  to  promote  academic  and  technical  support   to  Individuals,  families,  
organizations,  agencies  and  other  educational  institutions. 
KeyWords: the  FourFold  Noble  Truths,Academic  Administration,basic  education  administration 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การบริหารคุณภาพการศึกษาย่อมส่งผลต่อผลผลิตทางการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน  แต่ คุณภาพการ
บริหารการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้บริหาร  การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารไม่ว่าระดับใด  
จะต้องใช้ทักษะในการบริหาร  ซึ่งเดิมนั้นเป็นท่ียอมรับกันว่า  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารมี  3  ประการคือ  ทักษะ
ทางเทคนิค  ทักษะทางมนุษย์และทักษะทางความคิดรวบยอด  แคทซ์ (Katz, 1970  อ้างถึงใน  เสริมศักดิ์  วิศาลา
ภรณ์, 2541: 16)  อธิบายทักษะทั้งสามประการไว้ดังนี้  ทักษะทางเทคนิค (Technical  Skills)  เกี่ยวข้องกับการมี
ความรู้ที่เช่ียวชาญและมีความช านาญในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  และเทคนิควิธีการในการท ากิจกรรมทางมนุษย์  
(Human  Skills)ทักษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills)ผลกระทบถึงส่วนอื่น ๆ อย่างไรบ้าง  ทักษะทาง
ความคิดรวบยอดจึงเป็นความสามารถของผู้บริหาร  ท่ีจะเข้าใจความซับซ้อนขององค์การทั้งหมด มีความสามารถใน
การมองเห็นองค์การในภาพรวมเหมือนกับการมองเห็นของนกที่มองลงมาจากท่ีสูงท าให้เห็นองค์การทั้งหมดว่าองค์การ
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อะไรบ้าง  แต่ละส่วนต้องปฏิบัติภารกิจอย่างไร  สามารถที่จะมองเห็นความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
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สมยศ   นาวีการ  (2544 : 2) กล่าวว่าหน้าที่ของหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษาคือ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ผู้รับบริการและกลุ่มประชากรเป้าหมายหลาย ๆ ทัศนะกล่าวถึงงานวิชาการเป็นหลักในสถานศึกษามีการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ แต่ให้ความ ส าคัญของงานวิชาการว่ามีความส าคัญมากที่สุด ผู้บริหารทุกคนควรมีความรับผิดชอบงาน
วิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาคือการให้บริการทางวิชาการ   ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้น าทาง
วิชาการโดยท างานร่วมกับผู้สอน กระตุ้นเตือนให้ค าแนะน าและประสานงานให้ผู้สอนทุกคน ท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  นอกจากนี้ยังเห็นว่างานวิชาการต้องให้ความส าคัญ
มากกว่างาน ด้านอื่น โดยผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก  

เดรคและโรว์ (Drake  and  Roe 1989.1994  อ้างถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ , 2541 : 17)  กล่าวว่า
ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้นควรมี  5  ทักษะ  โดยเพิ่มจากทักษะทั้งสามของ  แคทซ์  อีก  2  ทักษะ  
ทักษะที่เพิ่มไป  คือ  ทักษะทางการศึกษาและการสอน  และทักษะทางการรู้คิด  ทักษะทางการศึกษาและการสอน 
(Educational and  Instructional  Skills ) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี  ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นผู้น าทางการศึกษาจะต้องมีความรู้และความเข้าใจการสอนและการเรียน  จะต้องมีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการที่ดี  
ทักษะทางการรู้คิด(Cognitive  Skills)  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะพัฒนาได้และเป็นสว่นส าคัญในการเสริมสร้าง
ทักษะอื่น ๆ  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้  ความคิดมีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ไม่สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลได้  ถ้าปราศจากความรู้และไม่สามารถใช้ความรู้นั้นในทางที่มี
ความหมายและสร้างสรรค์  ทักษะทางการรู้คิดนั้นเป็นทักษะพื้นฐานของทักษะอื่น ๆ  

ผู้บริหารในแต่ละระดับต้องการทักษะแตกต่างกัน ผู้บริหารระดับสูงต้องการทักษะทางเทคนิคน้อยกว่า
ผู้บริหารระดับต่ า แต่ต้องการทักษะทางความคิดรวบยอดมากกว่าผู้บริหารระดับต่ าทั้งนี้เพราะผู้บริหารระดับต่ า
จ าเป็นต้องท างานกับสิ่งของ เครื่องจักร จ าเป็นจะต้องสอนงานให้แก่พนักงานในการท างาน  จึงจ าเป็นจะต้องรู้เทคนิค
ในการท างาน  ส่วนผู้บริหารระดับสูงนั้นไม่จ าเป็น  ต้องทราบว่างานแต่ละอย่างหรือภารกิจแต่ละอย่างนั้นจะต้องท า
อย่างไร  แต่จ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ 

อริยสัจสี่ ในกระบวนการทางการศึกษา พบว่าเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกักระบวนการวิจัยในทางสากล  ท่ี
ประกอบด้วยการตั้งโจทย์หรือปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุป  ซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ที่ส่งผลต่อสังคม(Social  Impact)  และการพัฒนา  (Development)  หรือการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) (สาโรช  บัวศรี, 2551 : 15-17) 

ส าเริง  บุญเรืองรัตน์  (2549 : 25)  กล่าวว่า  หลักอริยสัจสี่  เป็นหลักทฤษฎีการบริหารของโลกตะวันออก  
ซึ่งน่าจะเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมแก่การน ามาใช้ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  ในการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการเหตุนี ้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ ในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5  ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการมากน้อยเพียงใด  ซึ่งผลการวิจัย
จะเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใช้ในการ
วางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  5 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังภาพ 1       

    

 
 

ภาพ1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงส ารวจ(Survey  Research)  เพื่อศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่   ในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5  

กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จ านวน  175  โรงเรียน  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาดังนี้  1) สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 97  โรงเรียน 2) 
สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน  67  โรงเรียน  และ3) สถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน  11  โรงเรียน  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Kregcie and  Morgan, 1970) อ้างถึงใน 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2547 : 43-47)ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  175 คน 

 

ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
1)ขนาดเล็ก  
2)ขนาดกลาง  
3) ขนาดใหญ ่

 

 

การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้
บริหาสถานศึกษา 
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
3) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7)  ด้านการนิเทศการศึกษา 
8) ด้านการแนะแนวการศึกษา 
9) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
11) ด้ านการประสานความร่วมมือในการพัฒ นาวิชาการ
สถานศึกษาและ 
องค์กรอ่ืนๆ 
12) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยคือ แบบสอบถามจ านวน  1  ฉบับ  ประกอบด้วย แบ่งออก 2 ตอน 
ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยขนาด ของโรงเรียนที่ปฏิบัติ

หน้าท่ี 
ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่  ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการต่าง ๆ เอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่น าแบบสอบถามเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้ภาษา และประเมินหาค่า
ความสอดคล้อง เมื่อค านวณหาค่าของแบบสอบถามทั้งฉบับพัฒนาให้ได้ค่า  0.60  ขึ้นไป 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ   0.94น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  คน  แล้วน ามาค านวณหา ค่าความ
เที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.86 

การเก็บรวบรวมข้อมูลท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เพื่อขอหนังสือประสานงาน และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ในกรณีที่แบบสอบถามยังไม่ครบผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนอีกครั้ง ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน  175 ฉบับ  คิดเป็น 100% น าไปผลวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหาร  ประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน  วิเคราะห์ความถี่  (Frequency)  

และค่าร้อยละ  (Percentage)วิเคราะห์การประยุกตใ์ช้หลักอริยสจัสีใ่นการบรหิารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) โดยรวมและเป็นรายด้าน  และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงาน 
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยวิเคราะห์ภาพรวมและรายด้าน  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่

ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 12 ด้าน โดยใช้สถิติ  F-test (One – way  ANOVA)มีนัยส าคัญท าการทดสอบและวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’s  Method)  ในกรณีค่านัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation ,S.D.)สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่สถิติ  F-test  (One – wayANOVA)ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่  โดยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’s  Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่   ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  97  โรงเรียน  

คิดเป็นร้อยละ 55.42 โรงเรียนขนาดกลาง  67  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 38.29  โรงเรียนขนาดใหญ่ 11 โรงเรียน  คิด
เป็นร้อยละ  6.29  
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2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อระดับการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการ
บริหารงานวิชาการ  ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการ ต่อการประยุกต์ใช้
หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 5  ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X = 3.99)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  

3. ผลเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีจ านวน 9 ด้าน คือด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษาด้านการแนะแนวการศึกษาด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยดูจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมาด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการชุมชนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5  มีอภิปรายผลดังนี ้

1.การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการน าหลักอริยสัจสี่ ในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา  โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสงกรานต์  เนินหาด (2547)  ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน  ในทัศนะของครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบว่า   พฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามหลักธรรมสัปปุรสิธรรม 7  โดยภาพรวมทั้งจังหวัด  พบว่า  อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสามารถ  อินตา
มูล (2548)  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่  เขต 5  พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก  และสอดคล้องกับบุบผา  บุญ
น้อม  (2549)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับคุณธรรม
จริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  คุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับคุณธรรมจริยธรรมของครูอยู่ในระดับมาก  และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง  

2.เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ผล
การศึกษา พบว่า แตกต่างกันซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาประสานความร่วมมือ 
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ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส ารวจความรู้
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรและสถานศึกษาอ่ืน การวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ การสรุปและรายงาน
ผลการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับ นิยม  ไผ่โสภา (2543)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการครองตน  ครองคน  ละครองงาน  ตามแนวพุทธธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม  ผลการศึกษา  พบว่า  พฤติกรรมครองตน  
ครองคน  และครองงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  และครู อาจารย์  แตกต่างกัน  บัญชา  
เจริญชัย (2544)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย  พบว่า  ระดับคุณธรรมในการครองตน  ครองคน  และครองงานของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับสูง  ระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษาอยู่ในระดับสูง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนของครูผู้สอนกับผู้บริหาร  มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันวิมุต  หยกพรายพันธ์  (2544)   ได้ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนด้านปัญญา  ขยัน  สุจริตและมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าแตกต่าง  ธนวัฒน์  โควินท์  (2545)  ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนตามคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา  ตามความ เห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  เขตการศึกษา 5  โดยรวมแตกต่างกัน  และสอดคล้องกับชญานี  บ่อน้อย (2551)  ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยภาพรวมมีความแตกต่าง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5 

มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาและน าหลักอริยสัจสี่ ไปใช้บริหารงานทั้ง 4 ด้าน โดยมีการวิเคราะห์
ปัญหา  สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการน าหลักอริยสัจสี่ ไปใช้ในการบริหารด้านบริหารทั่วไป
ให้มากข้ึน 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาปัญหาในการบริหารงานทั้ง4 ด้าน ให้ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของปัญหา มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการน าหลักอริยสัจสี่ ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักอริยสัจสี่กับประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

A study of state management information system as perceived by 
school Administrations under Nakhonratchasima primary education 

service area office 2. 
 

ภาวิณี  ต่วนไธสง1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ด ารง
ต าแหน่งและขนาดของ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา  
2559 ได้มาจากการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งระดับชั้นภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน จ านวนทั้งสิ้น 123  คน  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test )และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe′  

ผลการวิจัย  พบว่า 
1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก   

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  และด้านการน าข้อมูลไปใช้  แตกต่ างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การตรวจสอบข้อมูล  และด้านการประมวลผลข้อมูล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญโดยมีการก าหนดขั้นตอนแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล 
ความถูกต้องของฐานข้อมูล  มีระบบสารสนเทศมีความเชื่อถือได้  มีการจัดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ระบบสารสนเทศ
มีความเพียงพอต่อความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  มีการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้หรือของงานที่ใช้  พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  ท าความเข้าใจในในวัตถุประสงค์การจ าแนกการ

                                                 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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วิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลต้องตรงตามจุดมุ่งหมายของการน าไปใช้  และข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง เป็นระบบ 
ค าส าคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา,ระบบสารสนเทศ  
 

Abstract 
 The objectives of the research were to study A  study  of  state management  information 
system as perceived  by school  Administrations under  Nakhonratchasima  primary  education  
service  area  office  2 , focused on the administrative  experience and school sizes as perceived  by 
school  Administrations under  Nakhonratchasima  primary  education  service  area  office  2 .The 
sampling groups of the study were 123 Administrations Nakhonratchasima  primary  education  
service  area  office  2   as  perceived in 2016 academic year. The research instrument was a 
questionnaire. The data were analyzing statistical values were percentage, mean, standard 
deviation, F-test and correlation coefficient value test. When you find the difference statistically 
significant, so comparing a pair by Scheffe′. 
 The research found that: 

1. A  study  of  state management  information  system  as perceived  by  school 
Administrations  under  Nakhonratchasima  primary  education  service  area  office  2 both general 
aspects and specific aspects as perceived by teachers found they were in high level. 

2. The comparison of A  study  of  state management  information  system  as perceived  
by  school  Administrations  under  Nakhonratchasima  primary  education  service  area  office  2, 
focused on  the administrative  experience  both  data  analysis side  and  adoption side revealed 
that there were not statistical significant difference  at the .05 level on A  study  of  state 
management  information  system  Institute  and  focused  the school sizes both  monitoring  data  
and  data  processing  revealed  that  there were  not  statistical significant difference  at the .01 
level on the task managements on A  study of state management  information  system Institute.  

3. The guidelines  of A  study  of  state management  information  system  as perceived  
by  school  Administrations  under  Nakhonratchasima  primary  education  service  area  office  2 
found Administrations should focus on creating  a data  validation  to make the system a step. The 
system is planned to establish guidelines to monitor the information  clearly. 
Keywords: director, information system 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

โรงเรียนจัดได้ว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ ได้รับการคาดหวังจากสังคมสูง เนื่องจากโรงเรียน
เปรียบเสมือนที่ที่ท าให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ความคิดอ่าน 
โดยเฉพาะจิตใจ โรงเรียนได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าที่ดูแล อบรมสั่งสอนเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่ง 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านของประเทศชาติ  ดังนั้นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการให้ข้อมูลและท าให้ระบบ
ต่างๆราบรื่น สอดคล้องสัมพันธ์กัน ก็คือ กลุ่มงานสารสนเทศที่ต้องเกี่ยวข้องในเรื่องสารสนเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
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ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลมาใช้ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เพื่อการตัดสินใจและการด าเนินงานต่างๆ (ส าเริง  อ่อนส าพันธ์. 2541 : 6) งานสารสนเทศมีความส าคัญต่อ
การบริหารงานทางการศึกษาและการท างานของบุคลากร  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อเป็น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และจากการศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน พบว่า  
ระบบข้อมูลไม่สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการยังมีความไม่สมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน
ของงานสารสนเทศ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  การขาดบุคลากรที่มีความรู้ท าหน้าที่
ด้านสารสนเทศ  การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่สอดคล้องกับดุษฎี ศรีชัยกานต์. 
(2551 : 3) พบว่า ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนขาดความสมบูรณ์ในเรื่องความถูกต้อง ครอบคลุม ความทันสมัย  
และความสะดวกในการน าไปใช้และขาดการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาล่าช้าไม่ตรงก าหนดเวลา  ข้อมูลไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง ต้องมีการ
แก้ไขข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่  เพราะเป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าข้อมูลจากสถานศึกษาไปใช้เพื่อการวาง
แผนการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกๆ  ด้าน  หาก
สถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ  ประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลของ
สถานศึกษาก็ย่อมลดน้อยลงไป  อีกทั้งยังมีผลกระทบกับหน่วยงานทั้งระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นั่นคือ  การ
ได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนไม่ทันเหตุการณ์และไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานลดประสิทธิภาพลงไปด้วย จะพบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามบริบทอื่นๆ การ
จัดระบบสารสนเทศตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ พบว่ามีปัญหาดังนี้ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เก็บรวบรวมข้อมูลให้ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  ขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง  ล่าช้า  ไม่ทันต่อเหตุการณ์  ข้ันตอนการประมวลผลข้อมูลยังมีความไม่เข้าใจ  
โรงเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลให้เป็นระบบและถูกต้อง  ไม่ได้น ามาประมวลผลก่อนใช้  ขั้นตอนการ
จัดเก็บข้อมูลมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  รวมทั้งการจัดเก็บไม่เป็นระบบขาดครุภัณฑ์ในการจัดเก็บ  ข้ันตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลยังด าเนินการยังไม่เพียงพอ  ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลไปใช้ยังขาดการประชาสัมพันธ์  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรไม่ค่อยให้ความส าคัญกับข้อมูลระบบสารสนเทศ  จากปัญหาดังกล่าวท าให้การจัดระบบ
สารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง   การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อใช้พัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ตามประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง และตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 123 คน  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie  และ  Morgan  (บุญชม  ศรี
สะอาด.  2545:43)  และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งระดับชั้นภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน  (Stratifien  random  sampling)    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แบบสอบถามสภาพการจัดระบบสารสนเทศ

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
เป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอตน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่  ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า

ที (t-test )และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยวิธีการของ Scheffe′  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D.= 0.22)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การตรวจสอบข้อมูล ( X = 4.34, S.D.= 0.34) รองลงมาคือ การประมวลผลข้อมูล ( X = 4.26, S.D. = 0.29)  และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ( X = 4.11, S.D.= 0.33) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการน าข้อมูลไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบข้อมูล  และด้านการประมวลผลข้อมูล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  เมื่อพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe′  พบว่า ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
โดยภาพรวม  พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่  และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และด้านการประมวลผลข้อมูล   โดยภาพรวม  พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่  มี สภาพการ
จัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล รองลงมาด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น แนวทางในการส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญโดย
มีการก าหนดขั้นตอนแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของฐานข้อมูล มรีะบบสารสนเทศที่มีความเช่ือถือได้ 
มีการจัดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะรับผิดชอบในการตรวจสอบ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตาม
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบสารสนเทศมีความเพียงพอต่อความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้ มีการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือของงานที่ใช้   พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล ท าความเข้าใจในในวัตถุประสงค์การจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลต้องตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การน าไปใช้ และข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีความชัดเจนและถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีผลการวิจัยที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
การจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของระบบสารสนเทศ เพราะจะช่วยในการวางแผน การตัดสิน ใจ ช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสภาพการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ในอนาคต น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์อรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินภา  แก้วก ามา (2557) ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอสีคิ้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า การวิเคราะห์ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอสี
คิ้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการน าข้อมูลไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา แม้จะมีประสบการณ์
ท างานท่ีแตกต่างกันแต่การจัดระบบสารสนเทศยังคงเป็นหลักการและแนวทางเดียวกัน  เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัด
และพัฒนาระบบงานภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา  สิงห์บ ารุง (2556) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ใน
ต าแหน่งหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาต่ ากว่า 5 ปี และ
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มากกว่า 5 ปีข้ึนไป มีการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5     

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละขนาดมีการจัดระบบสารสนเทศตามคุณภาพและปริมาณของงานภายใน
สถานศึกษาของตน ซึ่งสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่มีการจัดระบบสารสนเทศและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษา แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดเล็กที่จ านวนของครูและปริมาณของงานไม่
แตกต่างกันนัก การจัดระบบสารสนจึงคลอบคลุมและสอดคล้องกับงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ ชิณกรณ์  แก้ว
รักษา (2554) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์  ซื้อประดิษฐ์ (2547 : 
71-72) ได้ศึกษาสภาพการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
พบว่า การเปรียบเทียบการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ มีร ะดับการปฏิบัติ
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการตรวจสอบข้อมูล รองลงมาด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบ หรือด้านต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษา
ของตนมีการจัดระบบสารสนเทศอย่างมีขั้นตอน  และวางเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู  บัวศรีจันทร์ 
(2545 : 72-84) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การน าข้อมูลไปใช้ การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดคลังข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทร์  จันทร์เจริญ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผลการวิจั ยพบว่า 
สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย
ตามล าดับดังนี้ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการประมวลผล ข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
1 จากสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ด้านการตรวจสอบข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความส าคัญมากกว่าด้าน
อื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิธีการกระตุ้นสร้างความตระหนักให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเห็น
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ความส าคัญของการด าเนินการจัดระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้องค์การสามารถด าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมีระบบสารสนเทศท่ีดี  จะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารสนเทศ ควรเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง ก ากับ ดูแล และสามารถน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีควรมีระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ 

ข้อแสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1 ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขพัฒนาระบบสารเทศของสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอ่ืน ๆ  
2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

The Study of Problems and Guidelines of the Development of Distance 
Learning via Satellite of the Small Schools under the Office of 

Sakonnakhon Primary Educational Service Area 2 
 

อ ำนวยศรี  ภูพันหงษ์1 
 

บทคัดย่อ  
กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน

ดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  กำรวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นกำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก กลุ่ม
ตัวอย่ำงประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู จ ำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  เป็นแบบสอบถำม
มำตรำส่วนประมำณค่ำ มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ .92 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง .60 – 1 และวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ค่ำเฉลี่ย และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระยะที่ 2 เป็นกำรหำแนว
ทำงกำรพัฒนำ โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 9 คน และน ำข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์มำวิเครำะห์ สังเครำะห์สรุปประเด็นส ำคัญโดยน ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ  

1. ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนงบประมำณ    
อยู่ในระดับมำก นอกนั้นอยู่ในระดับปำนกลำง เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยน้อยไปหำมำก คือ ด้ำนสภำพแวดล้อมและ
อำคำรสถำนท่ี ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ตำมล ำดับ 

2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วย (1) ควรมีกำรระดมทุนในรูปแบบต่ำงๆ เช่นผ้ำป่ำกำรศึกษำ จำก
ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้ำงร้ำน เอกชน (2) ควรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงชัดเจน (3) ควรมีกำรบันทึก ส ำเนำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละชั่วโมง ไว้เป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป (4) ครูผู้สอนศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม คู่มือ
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำรำงกำรออกอำกำศ (5) จัดเตรียมสื่อเพื่อเรียนไป
พร้อมกับโรงเรียนต้นทำง (6) ควรจัดสภำพแวดล้อมอำคำรสถำนที่ให้เอื้อต่อกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณดำวเทียม และ
(7) จัดห้องเรียนตำมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
ค าส าคัญ: ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล, แนวทำงพัฒนำกำรศึกษำทำงไกล, กำรศึกษำทำงไกลโรงเรียนขนำดเล็ก,   
 

                                           
1 นักศึกษำ  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ อีเมล์ loso_3031@hotmail.com 
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Abstract  
 The purpose of this research was to study of problems and Guidelines of the development 
of distance learning via satellite of the small schools under the Office of Sakonnakhon Primary 
Educational Service Area 2. This study was divided into 2 phases which the 1st phase focused on 
studying the problems and processes of the development of distance learning via satellite of the 
small school. The samples were 337 educational personals including administrators and teachers. 
The research instrument used in this study was rating scale with the reliability of .92 and the index 
of consistency of .60-1. The statistical package software was used in analyzing data. The statistics 
used were mean and standard deviation. The 2nd phase emphasized on finding the processes of 
development through the use of structured-interview with nine experts. The data obtained were 
analyzed and synthesized for the summary through the use of descriptive technique. 
 The results were concluded as follows 
 1. The overall problems on distance learning via satellite of the small schools under the 
Office of Sakonnakhon Primary Educational Service Area 2 were found at the neutral level. When 
considering in each aspect, it was found that the problem of the budget aspect was at the high level 
while the others were at the neutral one ordering ascendingly as environment and building and 
landscape aspect, staff aspect, learning managment, and media and materials respectively. 
 2. The guidelines of development of the distance learning via satellite of the small schools 
under the Office of Sakonnakhon Primary Educational Service Area 2 included (1)there should be to 
raise the budget in many methods such as donation from parents, community, local sector, company, 
entrepreneur, and private sector, (2) there should be to promote the staffs to understand clearly the 
distance learning via satellite, (3)  there should be the recording and copying the instruction in each 
period as data for the development of next instruction, (4)  the teacher should study the processes 
of distance learning via satellite, handbook of distance learning via satellite, lesson plan, and schedule 
of broadcasting , (5) the preparation of media for the simultaneous teaching with the source school, 
(6)there should be the preparation of the environment of school regarding the installation of satellite 
dish, (7)and the classrooms should be arranged regarding the model of distance learning via satellite 
for the safety in usage and instruction. 
Keywords: Problems learning via satellite, Development learning via satellite, Small school learning 

  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 กำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมจึงเป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ช่วยแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำขนำดเล็กหรือสถำนศึกษำอื่นๆ  ในด้ำนของกำรบริหำรงบประมำณ กรณีขำดแคลนงบประมำณหรือไม่
มีงบประมำณเพียงพอในกำรกำรจ้ำงบุคคลำกร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคล ขำดแคลนครูประจ ำสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
บริหำรวิชำกำร ขำดสื่อกำรเรียนรู้ในสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ รวมทั้งวัดผลประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำขนำดเล็กจึงสำมำรถขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ของเด็กท่ีขำดโอกำสให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำชำติ คือ เก่ง ดี มี
สุข ได้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้ในระดับหนึ่ง 
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สืบเนื่องจำกข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดด ำเนินกำรใน
ประเด็นด้ำนกำรศึกษำ เรื่องกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนพื้นท่ีห่ำงไกลรวมทั้งกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เด็ก จึง
ได้พิจำรณำให้มีกำรศึกษำและขยำยผลโครงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ โดยก ำหนดให้ใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ( DLTV ) ในโรงเรียนขนำดเล็กท่ัวประเทศ จ ำนวน 15,369 โรงเรียน นอกเหนือจำก ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องและได้ผล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2557 เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กท่ีประสบปัญหำครูไม่ครบช้ัน ครูสอนไม่ตรงสำขำวิชำเอกและเพื่อขยำยผลโครงกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้รับมอบหมำยนโยบำยและด ำเนินกิจกรรมโครงกำร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. 2557 : 8) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยโดยใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในโรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงในสังกัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจกำรท ำวิจัยเรื่อง ศึกษำปัญหำ
และแนวทำงกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้ทรำบถึง ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำปัญหำกำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

2. เพื่อศึกษำแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้เพื่อด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 รวมทั้งสิ้น 783 คน ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 140  
คน ครู จ ำนวน 643  คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตำรำง เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จำกประชำกรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 337 คน ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
103 คน ครู จ ำนวน 234 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มจำกกลุ่มประชำกร 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระยะที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  แบบสอบถำมตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งหน้ำที่ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรสอน และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) 
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  แบบสอบถำมตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและควำม
คิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 
 ระยะที่ 2 เป็นแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงใช้สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทำงพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( x ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
 ระยะที่ 2 น ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนำ 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1. กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับ
มำก 1 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ นอกนั้นในระดับ ปำนกลำงทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้    
ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนที่  เมื่อพิจำรณำตำม
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ใน
ระดับมำก 1 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ นอกจำกน้ันอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 
คือ  ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  ด้ำนบุคลำกร และด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนท่ี  
 ครูมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำก 1 ด้ำน 
คือ ด้ำนงบประมำณ  นอกจำกนั้นอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนสื่อและ
อุปกรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนท่ี 

 
ตารางที ่1  

ด้ำน
ที่ 

ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู รวม 

 S.D. แปรผล  S.D. แปรผล  S.D. แปรผล 

1 
2 
3 
4 
5 

ด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนที่ 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ 

ด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนงบประมำณ 

2.63 
3.00 
3.01 
2.93 
3.95 

.49 

.45 

.49 

.45 

.55 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

มำก 

2.54 
2.85 
2.87 
2.77 
3.76 

.59 

.51 

.55 

.51 

.48 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

มำก 

2.59 
2.93 
2.94 
2.85 
3.86 

.54 

.48 

.52 

.48 

.52 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

มำก 

รวม 3.10 .49 ปำนกลำง 2.96 .53 ปำนกลำง 3.03 .51 ปำนกลำง 

 
จำกตำรำง พบว่ำ ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้ง 5 ด้ำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 3.03, S.D = .51)  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำก 1 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ ( x = 3.86, S.D = .56) นอกจำกนั้น อยู่
ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ( x = 2.94, S.D = .52) ด้ำน

x xx
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กำรจัดกำรเรียนรู้ ( x = 2.93, S.D = .48) ด้ำนบุคลำกร ( x = 2.85, S.D = .48) และด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำร
สถำนท่ี ( x = 2.59, S.D = .54) 

เมื่อพิจำรณำตำมสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 3.10, S.D = .49) เมื่อ     

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำก 1 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ ( x = 3.95, S.D = .55) นอกจำกนั้น อยู่ใน
ระดับปำนกลำงทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ( x = 3.01, S.D = .49)    ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ ( x = 3.00, S.D = .45) ด้ำนบุคลำกร ( x = 2.93, S.D = .45) และด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำร
สถำนท่ี ( x = 2.63, S.D = .49) 

ครูมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 2.96, S.D = .53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ
อยู่ในระดับมำก 1 ด้ำน คือ ด้ำนงบประมำณ ( x = 3.76, S.D = .48 ) นอกจำกนั้นอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน 
เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ  ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ ( x = 2.87, S.D = .55) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ( x = 
2.85, S.D = .51) ด้ำนบุคลำกร ( x = 2.77, S.D = .51) และด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนท่ี                          (
x = 2.54, S.D = .59)  

2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

2.1 ด้ำนงบประมำณ ควรมีกำรจัดหำงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยกำรระดมทุนโดยกำรจัดโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจัดผ้ำป่ำ
กำรศึกษำ กำรจัดงำนตำมประเพณีของชุมชนเพื่อระดมทุนมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยมีกำรท ำ
ควำมเข้ำใจ แจ้งวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงำนที่จะสนับสนุนงบประมำณได้
เข้ำใจกำรด ำเนินกำร รวมทั้งจัดโครงกำรเพื่อ ของบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนระดับสูง
ต่อไป 

2.2 ด้ำนสื่ออุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมส่วนใหญ่เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสำมำรถแก้ไขปัญหำใน
เบื้องต้นได้ ส่วนกำรแก้ไขปัญหำกำรขัดข้องของสื่ออุปกรณ์  กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จัดให้มีวิทยบูรณำกร
ช่วยเหลือในระดับศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ หรือเขตพื้นที่ช่วยให้ค ำปรึกษำ และหำกขัดข้องไม่สำมำรถแก้ไขได้ก็ให้ศูนย์
ซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมในพื้นท่ีซ่อมแซมได้ หรือติดต่อกับผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือมูลนิธิกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหำ และกำรอัดส ำเนำรำยกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โรงเรียนจัดระดมทุน
เพื่อหำเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล บทเรียนที่ใช้สอนไปแล้วเพื่อทบทวนและศึกษำรำยละเอียด บรรยำกำศกำรจัดกำร
เรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง เพื่อน ำมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

2.3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ควรเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และน ำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมำใช้
อย่ำงจริงจัง มีกำรศึกษำรำยละเอียดคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ตำรำงออกอำกำศ และสื่อที่
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับโรงเรียนปลำยทำง ครูเป็นผู้ควบคุม ดูแล อ ำนวยกำรกำรสอน อธิบำยเพิ่มเติม 
สรุปเนื้อหำในกำรเรียน บันทึกผลกำรเรียนรู้ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และท ำกำรประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล ผ่ำนดำวเทียม เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มีกำร
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศสำมำรถ
น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมระดับเขตพื้นท่ีต่อไป 
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2.4 ด้ำนบุคลำกร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อให้เข้ำใจและน ำแนวทำงมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงถูกต้อง และจัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ด้ำนเทคนิคอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นกำรเฉพำะส ำหรับผู้รับผิดชอบในส่วนของเขต
พื้นที่ ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ โรงเรียน เพื่อให้มีควำมรู้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ส่วนกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ของ
บุคลำกร ต้องอำศัยกำรศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อหรือช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะในอินเตอร์เน็ตหรือสื่อมัลติมีเดีย และศึกษำ 
ดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในโรงเรียนหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ใช้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำมีประสิทธิภำพเพื่อน ำมำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของตนเอง 

2.5 ด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนที่ โรงเรียนควรจัดสถำนที่ให้เอื้อต่อกำรติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญำณกำรถ่ำยทอดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวำง เหมำะสมปลอดภัยและสะดวกใน
กำรดูแลเมื่อเกิดปัญหำขัดข้อง จัดบริเวณห้องเรียน ระยะห่ำงท่ีนั่งส ำหรับนักเรียน ควำมสูงของโทรทัศน์ให้พอเหมำะกับ
สำยตำ และดูแลสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนท่ีให้มีควำมสะอำด ปลอดภัย 
 
อภิปรายผล  

กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษศิรินทร์    
พลจันทร์ (2553) ที่ศึกษำกำรบริหำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริหำร    
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับปำนกลำง               
และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ศิริรัตน์  แสงชีวงษ์ (2554) ที่ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมของผู้บริหำรโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 พบว่ำ ภำพรวมของปัญหำและ
อุปสรรคของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมประสบผลส ำเร็จ รัฐบำลจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีกำรสอนทำงไกลมำก
ขึ้น และในปัจจุบันสถำนศึกษำที่ได้รับอุปกรณ์รับสัญญำณกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมำกกว่ำหนึ่งหมื่นโรงเรยีนท ำ
ให้สำมำรถแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู อุปกรณ์ คู่มือและตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร
เรียนเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งเป็นกำรเติมเต็มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับคนไทย  รวมถึงกำรแก้ปัญหำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
ที่ไม่เท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะเขตเมืองและชนบทห่ำงไกลอันส่งผลให้เด็กและเยำวชน ประพฤติดี เป็นคนเก่ง และ
สำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุขตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ทิวำกร  ดวงแก้ว. 
2556: 15-16) 

1. ด้ำนสภำพแวดล้อมและอำคำรสถำนที่ กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของ
โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง 
โรงเรียนจัดบริเวณสถำนที่ในกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณเพื่อให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงเหมำะสม รองลงมำคือโรงเรียน
จัดเก็บเครื่องรับสัญญำณกำรถ่ำยทอดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในที่เหมำะสมปลอดภั ย และโรงเรียน
ติดตั้งเครื่องรับสัญญำณดำวเทียม ในห้องเรียนและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ    
ทิวำกร ดวงแก้ว (2556) ที่ศึกษำปัจจัยด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่ำ คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 
ด้ำนสภำพแวดล้อมโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยสถำนศึกษำ ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมทุกห้องเรียนอยู่
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ในสภำพใช้งำนได้ตลอดเวลำ ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในระดับพอดีสำยตำผู้เรียนและมีจ ำนวนเครื่องเหมำะสมกับ
จ ำนวนผู้เรียนและติดตั้งจำนรับสัญญำณดำวเทียมในพ้ืนท่ีโล่งไม่มีสิ่งกีดขวำง 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรง เรียนขนำดเล็ก 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง ครูผู้สอนท ำกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำตำมตัวช้ีวัดด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง มำกที่สุด รองลงมำ คือ 
ครูผู้สอนสร้ำงสื่อ นวัตกรรมมำใช้นอกเหนือจำกกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และ ครูผู้สอนท ำกำรวิเครำะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของศิริรัตน์  แสงชีวงษ์ (2554) ที่ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของผู้บริหำรโรงเรียน
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับปำนกลำงโดยปัญหำใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น มำกท่ีสุด รองลงมำคือ ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่มีประสิทธิภำพผ่ำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและปัญหำในกำรจัดกำรเพื่อให้ครูได้รับกำรฝึกทักษะต่ำงๆ มำก
ขึ้น และน้อยที่สุดคือปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในโรงเรียนท่ีจะท ำให้มีระบบกำรเรียนกำร
สอนที่ทันสมัยมำกข้ึน 

3. ด้ำนสื่อและอุปกรณ์ กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งกำรอัดส ำเนำกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในแต่ละครั้ง อยู่ในระดับมำก รองลงมำอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ครูผู้รับผิดชอบกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขัดข้องของระบบสื่อและอุปกรณ์ได้เป็นอย่ำงดี  มีกำร
ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำกสื่อและอุปกรณ์มีปัญหำหรือมีข้อสงสัย  และครู
ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมก่อน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ผ่องศักดิ์  จันทรภำพ (2553) ที่ศึกษำทรรศนะต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของครูโรงเรียนในเขตอ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ 
พบว่ำ ครูมีระดับทรรศนะในด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ ในระดับมำก อำจเนื่องมำจำกสื่อกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย น่ำสนใจ มีควำมหลำกหลำยและครูผู้สอน
ต้นทำงสำมำรถเลือกสื่อได้ตรงกับบทเรียน กระบวนกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนแต่ละวัยและระดับช้ัน อีกทั้งระหว่ำง
กำรท ำกำรเรียนกำรสอนนักเรียนยังมีส่วนร่วมในกำรใช้สื่อจำกครูต้นทำงและครูปลำยทำงที่ได้จัดเตรียมไว้ ตำมคู่มือครู
กำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมที่ทำงมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมส่งมำให้ก่อนท ำกำรเรียนกำรสอน ท ำให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำย 

4. ด้ำนบุคลำกร กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งโรงเรียนมีบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ด้ำนเทคนิค อุปกรณ์ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม รองลงมำคือ บุคลำกรสำมำรถไก้ไขปัญหำในกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ และโรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ และพัฒนำตนเองเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศิริรัตน์  แสงชีวงษ์ (2554) ที่ศึกษำแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของผู้บริหำรโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียน ด้ำนบุคลำกรโดยรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง โดยมีกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค และวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม กำรขำดแคลนบุคลำกรจัดกำรด้ำนกำรใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมโดยเฉพำะ มีปัญหำในกำรอบรม
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และพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคกำรใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและกำรจัดส่งบุคลำกรไปรับกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรเรียน
กำรสอนจำกมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

5. ด้ำนงบประมำณ กำรศึกษำปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่ง โรงเรียนมีกำรระดมทุนเพื่อใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมรองลงมำคือ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นในกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนพัฒน์  สมบูรณ์ (2553) ที่ได้ศึกษำกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลกำรศึกษำในด้ำนงบประมำณ พบว่ำ   
ได้สนับสนุนให้มีโทรทัศน์พอพียง ขอสนับสนุนคู่มือครูจำกมูลนิธิวังไกลกังวลและเกินครึ่งให้ข้อมูลว่ำ ไม่ได้ขอสนับสนุน
แบบทดสอบจำกมูลนิธิวังไกลกังวล และไม่ได้ของบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
จำกหน่วยงำนอื่น ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณ โรงเรียนมีงบประมำณน้อย โดยมีข้อเสนอแนะว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ควรเข้ำมำสนับสนุนงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรเข้ำมำสนับสนุนงบประมำณ 
 
ข้อเสนอแนะ           

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. โรงเรียนควรมีกำรระดมทุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน โดยจัดผ้ำป่ำกำรศึกษำ  เพื่อใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
2. โรงเรียนควรจัดโครงกำรเพื่อของบประมำณสนับสนุนหน่วยงำนต้นสังกัดและจำกหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้ใน

กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของ
โรงเรียนขนำดเล็ก  

2. ควรมีกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ของโรงเรียนขนำดเล็ก  ที่
ประสบควำมส ำเร็จ 

3. ควรมีกำรศึกษำวิธีกำรหรือรูปแบบของโรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จในกำรใช้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม 
 
กิตติกรรมประกาศ  

วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ส ำเร็จได้ด้วยควำมเมตตำ กรุณำ และได้รับควำมช่วยเหลือด้วยดี อย่ำงยิ่งจำกท่ำนอำจำรย์
ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ให้ค ำแนะน ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกท่ำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์และ เป็น
แบบอย่ำงในกำรท ำงำน เป็นก ำลังใจ ท ำให้วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ส ำเร็จสมบูรณ์ ข้ำพเจ้ำขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ 
โอกำสนี้ 

ขอขอบพระคุณท่ำนอำจำรย์ ผศ.ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญำไพศำล รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ และ
ท่ำนอำจำรย์ ดร.อนุสรณ์  จ ำเริญเจือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองสอ ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ที่ให้ค ำแนะน ำในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ ตำมล ำดับขั้นตอนและควำมถูกต้อง ตั้งแต่ต้นจนวิทยำนิพนธ์ส ำเร็จเรียบร้อย จึงขอขอบพระคุณท่ำนเป็น
อย่ำงสูงยิ่ง 
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ขอขอบพระคุณท่ำนอำจำรย์ ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ท่ำนอำจำรย์สันติ  ทิพนำ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  นำงสำวฉวีวรรณ  จ้อยจิตร ศึกษำนิเทศก์ ประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  นำยอนุรักษ์  ดอนเส  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ่อน (คุรุรำษฏร์สำมัคคี) นำยสุรเกียรติ  
รวมธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนหันผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือและให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำเครื่องมือท่ีใช้
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยในครั้งน้ี จึงขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ นำยชินพรรธน์  บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 นำยวิวัฒน์  ชำเสน นำยสนธยำ  หลักทอง ศึกษำนิเทศก์ ประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 นำยทองพูล   เรืองฤำหำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดจิกนำสมบูรณ์  นำยประ
สิทธิชัย  เบ้ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุง นำยพงษ์ศักดิ์  คุณวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอน  ม่วงไข่ 
นำยวีรชัย  วงศ์กำฬสินธุ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนถ่อน ( คุรุรำษฏร์สำมัคคี ) นำงอุทัย  อ่อนโสภำ ครูโรงเรียนบ้ำนดอน
หัน นำยวิศรุต  อุดมลำภ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดจิกนำสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค ำแนะน ำและแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จึงขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงยิ่ง     

อนึ่ง คุณค่ำและประโยชน์จำกวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบแด่ บิดำ มำรดำ ครูอำจำรย์ ครอบครัว ญำติสนิท 
มิตรสหำย ทุกท่ำนท่ีให้ควำมช่วยเหลือ และก ำลังใจด้วยดีเสมอมำ ขอให้ทุกท่ำนจงประสบพบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 
ตลอดไปเทอญ 

 
เอกสารอ้างอิง  

เกษศิรินทร์ พลจันทร์. (2553.) การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร  
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขัน.  ปริญญำครุศำสตร 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี. 

ทิวำกร ดวงแก้ว. (2556). ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรรบุรี เขต 1. วิทยำนิพนธ์ 
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตแขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ สำขำวิชำศึกษำศำสตร์. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ธนพัฒน์ สมบูรณ์. (2553). การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2. กำรค้นคว้ำอิสระศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

ผ่องศักดิ์ จันทรภำพ. (2553). ทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของครูในโรงเรียนใน
เขตอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. วิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย. มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนดุสิต. 

ศิริรัตน์ แสงชีวงษ์. (2554). แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. สำรนิพนธ์ สำขำบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (2557). คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล(Distance Learning). กรุงเทพมหำนคร: กระทรวงศึกษำธิกำร.  

ส ำนักบริหำรงำนมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (2558). แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน. [ออนไลน์] สืบค้นจำก Century 21/ krusart.rru.ac.th [2558, 23 พ.ย.] 

 



 
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 
7 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 A STUDY THE MORAL LEADERSHIP OF THE SCHOOL 
ADMINISTRATORS BY SAPPURISA-DHAMMA (VIRTUES OF GENTLEMAN) 
FOLLOW-UP UNDER THE OFFICE OF NAKHON RATCHASIMA PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 5 
  

ผศ.ดร.จ ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์อำจำรย์1  ดร.วรสิทธิ์ รัตนวรำหะ2  นันทนิจ  อินทร์โคกสูง3 
  

บทคัดย่อ  
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัป

ปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  (2) เปรียบเทียบภำวะผู้น ำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประเภทของสถำนศึกษำ และ
ขนำดสถำนศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงคือ  โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  โรงเรียนประชำรัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จ ำนวน 66 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนดีประจ ำต ำบล จ ำนวน 22 
โรงเรียน  โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน 34 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง  0.97  มีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ  
0.98  วิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป เพื่อค ำนวณหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation , S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐำนคือ t-test และ F- test ( One-way ANOVA) และทดสอบ
รำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
1. ระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 5 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  หำกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน  พบว่ำอยู่ใน
ระดับมำกจ ำนวน 4 ด้ำน ในระดับปำนกลำงจ ำนวน 3 ด้ำน โดยด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุดคือ ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน 
(ปริสัญญุตำ) และด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำกเป็นล ำดับสุดท้ำยคือ ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ) 

2. กำรเปรียบเทียบภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประเภทของ
สถำนศึกษำ และขนำดสถำนศึกษำ ดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 จ ำแนก
ตำมวุฒิกำรศึกษำของผู้บริหำร โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                 
1 อำจำรย์  คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 อำจำรย์ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 
3 ผู้วิจยั  คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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2.2 เปรียบเทียบระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 จ ำแนก
ตำมประเภทสถำนศึกษำ  โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน  ยกเว้นด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตำ)
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 เปรียบเทียบระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 จ ำแนก
ตำมขนำดสถำนศึกษำ  โดยภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05     
ค าส าคัญ: ผู้บริหำรสถำนศึกษำ, ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม, หลักสัปปรุิสธรรม 7 , สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 

 

Abstract  
The purposes of this research are ( 1 )  To study the moral leadership level of School 

administrators by Sappprisa Dhamma 7 (qualities of a good man; virtues of a gentleman) in 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 5 (2) To compare the  moral leadership 
level of  School administrators by Sappprisa Dhamma 7 (qualities of a good man; virtues of a 
gentleman)  in Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 5 according to the opinion 
of school administrators  analyze by education background, kind of school and size of school. The 
samples consisted of 66 schools. There are 22 School’ sub districts, 10 state public schools and 34 
Buddhist schools in Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 5. The research 
instrument was a questionnaire by the researcher. The index was 0.97 and the coefficient of 
confidence was 0.98. The data were analyzed by program packet for estimate average, percentage, 
standard deviation. The statistics used to test hypotheses was T-test and F-test (One-way ANOVA) 
and test pair by Scheffe’s Method. 

The findings were as following :  
1. The moral leadership level of School administrators by Sappprisa Dhamma 7 (qualities of 

a good man; virtues of a gentleman) in Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 5. 
The analysis results reveal high in general and all aspects of study. They are put in order from 4 
highs to 3 middles .The most average was Parisannuta: knowing the assembly; knowing the society 
and the last average was Dharmannutta: knowing the law; knowing the cause. 

2. Comparison of moral leadership level of School administrators by Sappprisa Dhamma 7 
(qualities of a good man; virtues of a gentleman) in Nakhonratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5 according to the opinion of school administrators analyze by education background, 
kind of school and size of school following:  

2.1 To compare the moral leadership level of School administrators by Sappprisa 
Dhamma 7 (qualities of a good man; virtues of a gentleman) in Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5 according to the opinion of school administrators analyze by 
education background, is not different at the statistically significant at .05 level.  

2 .2   To compare the  moral leadership level of  School administrators by Sappprisa 
Dhamma 7 (qualities of a good man; virtues of a gentleman)  in Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5 according to the opinion of school administrators  analyze by kind 
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of school, is not different except Puggalannutà: knowing the individual; knowing the different 
individuals is different at the statistically significant at .05 level.  

2.3 To compare the moral leadership level of School administrators by Sappprisa 
Dhamma 7 (qualities of a good man; virtues of a gentleman)  in Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5 according to the opinion of school administrators  analyze by size 
of school, is different at the statistically significant at .05 level.  
Keywords:  Administrators, moral leadership, Sappprisa Dhamma 7, Educational Service Area  

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

กำรบริหำรงำนขององค์กรโดยทั่วไปคือกำรร่วมมือกันท ำงำนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค์
ของกำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรร่วมมือกันท ำงำนนั้นจะต้องมีบุคคลที่เป็นหัวหน้ำ ที่เรำเรียกว่ำผู้บริหำรและกำรร่วมมือ
กันนั้นจะจัดในรูปองค์กรประเภทต่ำงๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่มีองค์กรนั้นๆ ส่วนกำรบริหำรกำรศึกษำคือควำมร่วมมือ
กันของกลุ่มบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรท ำงำนของกลุ่มบุคคลต้องจัดตั้งเป็นองค์กร
ประเภทต่ำง ๆ กำรบริหำรเกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนซึ่งมีมำเป็นเวลำช้ำนำนมนุษย์มีกำรเรียนรูโดยธรรมชำติ และ
ถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ จำกคนรุ่นเก่ำไปยังคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร กำรออกแบบกำรให้กำรศึกษำโดยมี
ครู อำจำรย์เป็นผู้ให้กำรศึกษำในปัจจุบันนี้มีสถำบันต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้กำรศึกษำ เช่น สถำบันสื่อสำรมวลชน 
เครือข่ำยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ แต่ในเรื่องของกำรบริหำรกำรศึกษำ มักจะหมำยถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำใน
ระบบโรงเรียน (นิพนธ์ กินำวงศ์  2543 : 16) 
 กำรเลือกข้อธรรมมำปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่เรำต้องกำรเช่นนี้จัดเป็นกำรประยุกต์ธรรมมำใช้ในชีวิต  
หลักกำรบริหำรเชิงพุทธศำสตร์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่มีคุณค่ำมำกกว่ำ สองพันห้ำร้อยกว่ำปี ใน
ยุคโลกำภิวัตน์หรือยุคทุนนิยม ในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ต่ำงก็ กลับมำทบทวนบทบำททำงวิชำกำรในกำร
บริหำรจัดกำรสมัยใหม่ว่ำยังคงเป็นแนวทำงเดียวหรือไม่ที่ กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจะต้องสนองตอบต่อ
ระบบทุนนิยมที่เน้นกำรแข่งขัน และสร้ำงผลก ำไรหรือกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่ำงเดียว กำรบริหำร
จัดกำรสมัยใหม่ยังขำดอะไรบ้ำง ที่เป็นนำมธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันรวมทั่งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก ำลัง
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอ่สังคมและองค์กรหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ที่กล่ำวถึงกำรบริหำรจัดกำรมีอยู่
มำกมำย เป็นค ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำที่ยังทันสมยัอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนำคต แต่ในท่ีนี้จะได้น ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำบำงประกำร ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม 7 อันเป็นแนวทำง ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธ
ศำสตร์เพียงหลักธรรมหนึ่ง พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2553). หลักสัปปุริสธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำร  มี 7 ประกำร กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อมโดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่ำ 
พบได้ในสังคมมนุษย์หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนกำรอำศัยซึ่งกันและกัน กำรพิจำรณำด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก 
รู้จักธรรมชำติ เพรำะมนุษย์เท่ำนั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีได้ ส ำหรับในส่วนของหลักกำรบริหำรสมัยใหม่
จะเน้นเทคนิคและวิธีกำร โดยแสวงหำก ำไรและกำรแข่งขันให้องค์กรบรรลุสู่เป้ำหมำยตำมแบบของทุนนิยม แต่หำก
ผู้บริหำรจะน ำหลักกำรบริหำรเชิงพุทธศำสตร์เข้ำมำประกอบหรือบูรณำกำร ให้เข้ำกับกำรบริหำรงำนในปัจจุบันก็ถือว่ำ
เป็นแนวทำงใหม่หรือเข้ำสู่มิติของกำรบริหำรงำนท่ียั่งยืน มีควำมมั่นคง และสร้ำงควำมเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่ำงชำญฉลำด รวมทั้งสร้ำงประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อกำรบริหำรงำนอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง
รวมทั้งจะเป็นหลักกำรของนักบริหำรในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของตนอย่ำงมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมำประกอบ
ในกำรพิจำรณำบริหำรจัดกำรด้วยอีกโสตหนึ่งด้วย (อรนุช โขพิมพ์, 2556) 
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 สภำพสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติปฏิบัติตนขำดศีลธรรมขำด คุณธรรมจริยธรรมไม่
น้อย ดังจะพบเห็นจำกข่ำวหน้ำหนังสือพิมพ์หรือสื่อแขนงอื่นๆ อยู่บ่อย เช่น ผู้บริหำรโรงเรียนทุจริตกำรช้ือวัสดุรำยหัว
นักเรียนมีแต่รำยกำรซื้อแต่ไม่มีของ ทุจริตกำรด ำเนินกำร โครงกำรอำหำรกลำงวัน ไม่ท ำอำหำรกลำงวันให้นักเรียน
รับประทำน โดยน ำเงินไปช้ือของอย่ำงอื่นบ้ำง เอำไปใช้จ่ำยส่วนตัวบ้ำง ทุจริตกำรจัดช้ืออำหำรเสริมที่ไม่มีคุณภำพ
หรือไม่ช้ือนมเลย ผู้บริหำรโรงเรียน ค้ำยำบ้ำท ำอนำจำรนักเรียน (ชรินทร์ หงส์ทอง, 2546) 
 สภำพที่เป็นจริงมีผู้บริหำรจ ำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติงำนและปฏิบัติตนตำมคุณธรรมจริยธรรม ย่อหย่อนไปและ
ยังกระท ำผิดวินัยอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตำมควำมคำดหวังของ
สังคมดังที่เป็นข่ำวทำงหน้ำหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน (บุญชู แสงสุข , 2544 ) กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับครูและผู้บริหำรโรงเรียน พบว่ำ ครูและผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำมีปัญหำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมคือขำดควำมรับผิดชอบ ติดอบำยมุข อวดอ้ำงควำมรู้ ขำดศีล 5 ขำด
พรหมวิหำร 4 ชอบดื่ม สุรำ ท ำตัวไม่มีคุณธรรม มีกำรแสดงตนไม่เหมำะสมกับกำรเป็นครู ขำดสัมมำคำรวะ ขำดควำม
เมตตำเห็นแก่ตัว ขำดควำมสำมัคคีและมีเรื่องชู้สำวเกิดขึ้นบ่อยรวมทั้งปัญหำเอำเวลำรำชกำรไปใช้งำนส่วนตัว (โพธิ์
สวัสดิ์ แสงสว่ำง, 2548) กำรที่นักบริหำรน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเป็นเครื่องก ำกับใบ กำรบริหำรงำนทุก
ด้ำนย่อมเป็นกำรประสำนควำมเชื่อแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ำกับกำร ปฏิบัติหน้ำที่ (ฉันทนำ จันทร์บรรจง, 
2549 : 155) 
 สภำพปัญหำและควำมส ำคัญของจริยธรรมช้ีให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรไม่ว่ำจะเห็นผู้บริหำรใน หน่วยงำนใดก็ตำม 
ควรจะพิจำรณำแยกแยะให้ถ่องแท้เสียก่อนว่ำ จะลงมือแก้ปัญหำหรือตัดสินปัญหำ ทำงจริยธรรมโดยใช้หลักกำรหรือ
ทฤษฎีใด เพรำะปัญหำจริยธรรมเห็นปัญหำที่ละเอียดอ่อนและ สลับซับซ้อน ผู้บริหำรจะต้องพิจำรณำและตระหนักรู้ให้
แน่ชัดว่ำ ควรจะใช้หลักทฤษฎีอะไรมำเห็น แนวทำงแก้ปัญหำ หำกผู้บริหำรเข้ำใจหลักและทฤษฎีจริยธรรมอย่ำงถ่องแท้
แล้วก็สำมำรถจะหยิบยก หลักและทฤษฎีเหล่ำนั้นมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงง่ำยดำยและบังเกิดผลที่ดีแก่
สังคม คือ ประเทศและสังคมโลกต่อไป (จ ำเริญรัตน์ เจือจันทร์, 2548 : 6) 
 จำกกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำนั้น เห็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่ำมุ่งเน้นควำมเจริญทำงด้ำน เศรษฐกิจและ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีที่ขำดควำมสมดุลกับกำรพัฒนำทำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำมของมนุษย์
นั้น ก่อให้เกิดปัญหำที่ล่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของคนในประเทศ โดยรวมและเห็นสำเหตุที่มำของปัญหำทำงด้ำน
สังคมในปัจจุบันท่ีนับวันจะทวีควำมรุนแรงขึ้น ตำมล ำดับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กเยำวชนท่ีเห็นอนำคตส ำคัญของ
ชำติซึ่งก ำลังประสบปัญหำ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมมำรุมล้อมคุกคำมและโน้มน้ำวจูงใจให้หลงผิด มีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขำด ระเบียบวินัย ละทิ้งค่ำนิยมควำมเป็นไทย ขำดควำมตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรมจริยธรรม ที่พึง 
ประสงค์ นับว่ำเป็นปัญหำที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขเยียวยำอย่ำงเร่งด่วน (อรนุช โขพิมพ,์ 2556 : 2) 
จึงท ำให้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีข้อบัญญัติ และให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับ กำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและกำรปลูกจิตส ำนึกของควำมเป็นไทยให้กับเยำวชนและประชำชนใน ชำติ ซึ่งส่งผลให้มีกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 จนถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2559 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2555) ท่ีต้องกำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้กำรศึกษำน่ำจะให้
ทำงออกที่ดีต่อกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว ข้ำงต้นและผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 ก็น่ำจะเป็นควำมหวังหนึ่งของสังคมที่เห็นผู้ปฎิบัติตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 หลักธรรมที่เห็น
แบบอย่ำงท่ีดีด้ำนจริยธรรมต่อครูนักเรียนและบุคคลอื่นในสังคมตำมควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ ฉบับที่3 พ.ศ. 2553 มำตรำที่ 
65 (คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, ส ำนักงำน. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553) ที่ต้องกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคน ไทยให้เห็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทิ้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำ
ควำมรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และพัฒนำ
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีควำมเข้มแข็งและมีดุลยภำพ (อรนุช โขพิมพ์, 2556 : 2) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ  ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริส
ธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เพี่อกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตัวผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพศักยภำพที่ดีขึ้นและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถำนศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีภำวะผู้น ำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับใด    

2.  ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 จ ำแนกตำม วุฒิกำรศึกษำ 
ประเภทของสถำนศึกษำ และขนำดสถำนศึกษำ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกันหรือไม่ 

 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล  โรงเรียนประชำรัฐ  

โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ปีกำรศึกษำ  2558  จ ำนวน  80  
โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนดีประจ ำต ำบล  จ ำนวน  27  โรงเรียน โรงเรียนประชำรัฐ  จ ำนวน  12  โรงเรียน  โรงเรียน
วิถีพุทธ  จ ำนวน  41  โรงเรียน   

1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียน
วิถีพุทธ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยใช้วิธีกำรก ำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, อ้ำงถึงใน ไพศำล หวังพำนิช, 
2551) ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 66 โรงเรียน แล้วท ำกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยเทียบสัดส่วนจ ำแนกเป็น โรงเรียนดีประจ ำ
ต ำบล จ ำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน 34  โรงเรียน   

     ตัวแปรต้น         ตัวแปรตำม 
 
                         
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสปัปุริสธรรม 7 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. ควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ) 
2. ควำมเป็นผู้รู้จักผล (อัตถญัญุตำ)   
3. ควำมเป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตำ) 
4. ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณ (มัตตัญญุตำ) 
5. ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำ (กำลัญญุตำ) 
6. ควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตำ) 
7. ควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตำ) 

                                                                                                                        

   

 
   
 

1. วุฒิกำรศึกษำของผู้บริหำร 
1.1 ปริญญำตรี 
1.2 สูงกว่ำปริญญำตรี 

2. ประเภทของสถำนศึกษำ 
2.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
2.2 โรงเรียนประชำรัฐ 
2.3 โรงเรียนวิถีพุธ 

3. ขนำดสถำนศึกษำ 
 3.1 ขนำดเล็ก 
 3.2 ขนำดกลำง 
 3.3 ขนำดใหญ่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมซึ่งผู้วิจัยสอบถำมเกี่ยวกับ

กำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดยแบบสอบถำมแบ่งเป็น 2 ตอน  คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร 
(Check List) ได้แก่ 

1. วุฒิกำรศึกษำของผู้บริหำร  
 2. ประเภทของสถำนศึกษำ 
 3. ขนำดสถำนศึกษำ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 5 ซึ่งแบ่งเป็นด้ำน มี
ทั้งหมด  7  ด้ำน รวมทั้งฉบับ จ ำนวน 50 ข้อ ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ (Rating scale) มี 
5 ระดับ  ซึ่งแปลควำมหมำย ดังนี้ 

5 หมำยถึง     มีภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมตำมหลักสัปปรุิสธรรม 7 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด   
4 หมำยถึง     มีภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมตำมหลักสัปปรุิสธรรม 7 อยู่ในระดับมำก   
3 หมำยถึง      มีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุรสิธรรม 7 อยู่ในระดับปำนกลำง   
2 หมำยถึง      มีภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมตำมหลักสัปปรุิสธรรม 7 อยู่ในระดับน้อย   
1 หมำยถึง      มีภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมตำมหลักสัปปรุิสธรรม 7 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
2.1  กำรสร้ำงและหำคณุภำพของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำร

สถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดยมีขั้นตอน
ในกำรสร้ำงหำประสิทธิภำพดังนี้   

2.1.1 ศึกษำต ำรำเอกสำรแนวคิดหลักกำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำร
สถำนศกึษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7  

2.1.2  ก ำหนดขอบข่ำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับนิยำมศัพท์เฉพำะตำมตัวแปรที่ศึกษำ   
2.1.3  สร้ำงข้อค ำถำมฉบับร่ำงตำมขอบข่ำยที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเป็นค ำถำมแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ) ควำมเป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตำ) 
ควำมเป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตำ) ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณ (มัตตัญญุตำ) ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำ (กำลัญญุตำ) ควำม
เป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตำ) และ ควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตำ) 

2.1.4 น ำแบบสอบถำมฉบับร่ำง เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำและปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 
2.1.5 น ำร่ำงแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อตรวจสอบ

คุณภำพเครื่องมือและหำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไขข้อค ำถำม เพื่อให้มีควำมถูกต้องของภำษำ จนกระทั่งแบบสอบถำมมี
ควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน ได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.8-1.00 ทั้งฉบับได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  0.97 
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2.1.6 น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถำม  โดยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ
ตำมวิธีกำรของครอนบำค  (Cronbach, 1990 : อ้ำงถึงใน บุญชม ศรีสะอำด , 2545) 

2.1.7 น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นแล้ว เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วสร้ำงเป็น
แบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์และน ำเก็บรวบรวมข้อมูล   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด ำเนนิกำรดังต่อไปนี ้

3.1 ขอหนังสือขออนุญำตเก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสมีำ เขต 5 เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูลจำกโรงเรียน สงักัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำระถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

3.2 ขอหนังสือจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ไปยัง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในโรงเรียนสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำระถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.3 ผู้วิจัยท ำแบบสอบถำม ขอควำมอนุเครำะห์ผูบ้ริหำรและครูทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำม
และตดิต่อขอรับแบบสอบถำมกลบัคืนด้วยตนเอง 

3.4  เมื่อได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำมและท ำ
กำรวิเครำะห์ต่อไปด้วยตนเอง 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปวิเครำะห์ข้อมูลเพือ่หำ

ค่ำสถิติ ดังนี ้
4.1 วิธีจัดท ำข้อมูล ผู้วิจัยได้ด ำเนนิกำรโดยน ำแบบสอบถำมที่ไดร้ับคืนมำทั้งหมด ตรวจสอบควำมสมบูรณ์

ของแบบสอบถำมและน ำข้อมูลที่ได้มำก ำหนดรหสัและลงรหสัข้อมลูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และด ำเนนิกำรประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ ำเร็จรปูในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

4.2 น ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อแปลควำมหมำยด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป โดยใช้ค่ำสถิติดังนี ้
4.2.1 แบบสอบถำม ตอนท่ี 1 วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้อบแบบสอบถำมโดยกำรแจกแจงควำมถี ่

และหำคำ่ร้อยละ (Percentage)   
4.2.2 แบบสอบถำม ตอนท่ี 2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำร

สถำนศึกษำตำมหลักสัปปุรสิธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation) เป็นรำยด้ำนและโดยรวม ซึ่งแปลควำมหมำยช่วง
ระดับควำมคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย 

กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย ( X ) ใช้เกณฑ์แนวทำงของ บุญชม ศรีสะอำด (2545) ดังนี ้
ระดับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปรุิสธรรม 7 

4.51 - 5.00     หมำยควำมว่ำ มีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด   
 3.51 - 4.50     หมำยควำมว่ำมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับมำก  

2.51 - 3.50     หมำยควำมว่ำมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับปำนกลำง   
1.51 - 2.50     หมำยควำมว่ำมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับน้อย   
1.00 - 1.50     หมำยควำมว่ำมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   
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5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติพื้นฐำน 
 
  - ร้อยละ (Percentage) 
  - ค่ำเฉลี่ย (Mean)    
  - ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation , S.D.) 
 5.2  สถิติทดสอบ 
  - สถิติ t-test 
  - สถิติ F-test หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ใช้วิธีกำรทดสอบ

รำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) 
 

สรุปผลการวิจัย  
กำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  สรุปผลกำรวิจัย  ดังนี้ 
1. ระดับกำรมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  สรุปผลกำรวิจัย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำก 4 ด้ำน และอยู่ในระดับปำนกลำง 3 ด้ำน โดยเรียงล ำดับ ดังนี้ ควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน
(ปริสัญญุตำ) ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล(ปุคคลัญญุตำ) ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำ(กำลัญญุตำ) ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จัก
ประมำณ(มัตตัญญุตำ) ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักตน(อัตตัญญุตำ)  ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักผล(อัตถัญญุตำ) และด้ำนควำมเป็นผู้รู้
จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ)  

2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสมีำ เขต 5 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประเภทของสถำนศึกษำ 
และขนำดสถำนศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

2.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีวุฒิกำรศึกษำแตกต่ำงกัน  มีควำมคิดเห็นต่อกำรมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดย
ภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน  

2.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีประเภทของสถำนศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรมีภำวะผู้น ำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีระดับภำวะผู้น ำแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จ ำนวน 1 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตำ) โรงเรียนประชำรัฐ มี
ควำมคิดเห็นต่อกำรมีภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  มำกกว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมในโรงเรียนวิถีพุทธ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

2.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีขนำดสถำนศึกษำแตกต่ำงกัน  มีควำมคิดเห็นต่อกำรมีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีระดับภำวะผู้น ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ   ที่ระดับ 0.05 
จ ำนวน 1 ด้ำน ได้แก ่ควำมเป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตำ) โรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรมีภำวะ
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ผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5  มำกกว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมในโรงเรียนขนำดเล็ก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  

กำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังน้ี 

1. กำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  โดยรวมอยู่ในระดับมำกรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 4 ด้ำน และระดับ
ปำนกลำง 3 ด้ำน ซึ่งด้ำนที่อยู่ในระดับมำกเป็นล ำดับแรกสุดคือ ด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตำ) ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้มีภำวะผู้น ำตำมหลักธรรมด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตำ) ท ำให้ผู้ บริหำร
สถำนศึกษำเป็นผู้ที่มี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและทุกองค์กร เป็นนักประสำนงำนท่ีดีกับทุกองค์กรและทุกภำคส่วน 
เป็นผู้ให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณธรรมและ
จริยธรรมของเยำวชนและประชำชน  อีกทั้งเปิดโอกำสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมภำยในสถำนศึกษำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระถนัด วฑฺฒโน (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษำกำรวิเครำะหคุณสมบัติของผูน ำตำมหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 พบวำ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูน ำท่ีดนีั้นยอมประกอบดวยหลกั 3 ประกำร คือ หลักกำร
ครองตน ครองคน และครองงำน โดยมุงเนนใหผูน ำเกิดกำรพัฒนำตน พัฒนำคน และพัฒนำระบบกำรท ำงำนใหมี
คุณภำพที่สมบูรณแบบ ทั้งสองดำน คือ คุณภำพดำนจิตใจและคุณภำพดำนควำมสำมำรถ นอกจำกนั้นยังพบวำ ผูน ำที่
ดีตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 ในพระพุทธศำสนำจะตองยึดหลักธรรมเปนคุณธรรมส ำคัญส ำหรับกำรปฏิบัติหนำที่ของตน
เพื่อใหสำมำรถด ำเนินกิจกำรทุกอยำงใหบรรลุผลส ำเร็จตำมเปำหมำยที่วำงไว ้

และด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำงเป็นล ำดับสุดท้ำยคือด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธั มมัญญุตำ) ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะผู้บริหำรมีภำวะผูน้ ำตำมหลักธรรมดำ้นธัมมญัญุตำในระดบัปำนกลำง ท ำให้ผู้บริหำรเป็นผู้ที่เข้ำใจเกี่ยวกับหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ยึดหลักกำรและบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นข้ันเป็นตอนในระดับปำนกลำง  อีก
ทั้งยังเป็นนักจัดท ำนโยบำยและวำงแผนให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำต่อผู้ร่วมงำน/ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยให้ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสนใจไต่ถำมทุกข์สุข มีกำร ใช้หลักกัลยำณมิตรและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ของครู  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระมหำรุ่งโรจน์ ธมฺมฏฐเมธี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรศึกษำ
วิเครำะห์หลักภำวะผู้น ำในพระพุทธศำสนำเถรวำท พบว่ำ เมื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำจะท ำหน้ำที่อะไรก็ตำมต้องรู้
หลักกำร รู้งำน รู้หน้ำที่ถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลำยที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับหน้ำที่รับผิดชอบของตนโดยรู้ว่ำสิ่งนี้เป็นเหตุ
แห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์และจึงให้ควำมสุขแก่ผู้ใต้ปกครองได้อย่ำงไรและให้กำรช่วยเหลือตั้งตนอยู่ในหลักกำรนั้น 
ในส่วนข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรผู้บริหำรควรรู้และเข้ำใจสภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำและวิธีหรือแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
กำรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ดังนั้นส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ควร
มีกำรจัดประชุมช้ีแจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม 7  เพื่อให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำได้ปรับตัวให้เหมำะส ำหรับกำรปฏิบัตงิำนอยู่ในองค์กรได้อย่ำงเหมำะกับสภำวะปัจจุบันอย่ำงมีคุณธรรมและ



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 126 - 

จริยธรรม  เพื่อเกิดประโยชน์และเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อน ำพำองค์กรให้เจริญเติบโต
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
(1) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7  
(2) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมโดยเฉพำะด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตำ) 
(3) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมด้ำนควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ) 
(4) ควรศึกษำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักธรรมอื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ เช่น 

อริยสัจ 4  มรรคมีองค์ 8  เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
The Guideline for Development of Small Child Development 

Center under Office of TambonKaengKae Administrative Organization, 
 

ชนัญชิดา ทิพย์โพธิ์เมือง1  ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ ข้าราชการ พนักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังสิ้นจ านวน 69 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ท า
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาพบว่า 
1) ศึกษาระดับบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ  อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้าน
สุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก และ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) องค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุม
วางแผนร่วมกันในการจัดท าแนวทางการบริหารงานวิชาการ เช่น จัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และการ
ประเมินผล และควรมีการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ 
2) ควรมีการกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะตามวัยในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดประสบการณ์ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นตามโอกาสต่างๆ 3) ควรก าหนดอัตราบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดส่วนครูและนักเรียน 1 : 20 ควรมี
การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็ก 4) ควรมีการจัดท างบประมาณ  การ
ท าบัญชีการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากองค์การบรหิารส่วนต าบลในสงักดั 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาสื่อการศึกษาที่เหมาะสมให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 5) ควรมีการจัดท าข้อมูลพัฒนาการทางด้านสุขภาพของเด็กเป็นประจ า มีการประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณะสุขเพื่อมาดูแลสุขภาพเด็ก ควรมีการตรวจสอบความสะอาดของการผลิตอาหารและผู้ประกอบอาหารเป็น
ประจ า 6) ควรมีการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเดก็เด็กให้น่าเรียนและปลอดภัย ท้ังทางเข้า - ออก และประตูหน้าต่าง 
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ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ส าหรับภายในอาคารเรียนควรมีแสงสว่าง ท่ีเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปลอดมลภาวะ
อันตรายต่างๆ และควรมีมาตรการป้องกันความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 7) ควรมี
การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
พัฒนาการ พฤติกรรมของบุตรหลาน ควรมีการไปเยี่ยมผู้ปกครอง  การออกไปเยี่ยมบ้านของเด็กเพื่อทราบดูสภาพ
ความเป็นอยู่ปัญหาในด้านต่างๆ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  การบริหารงานวิชาการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

The objectives of the research were 1) to study level of administration for development of 
small child development center under office of TambonKaengKae Administrative Organization, 
Kosumphisai District, Mahasarakham Province 2) to study the guideline for development of small 
child development center under office of TambonKaengKae Administrative Organization, 
Kosumphisai District, Mahasarakham Province. The sampling used for study of the problem were 
governmental servants, officers of TambonKaengKaeas a whole 69 people derived by purposive 
sampling, and the sampling used for the guideline study for development of the small child 
development center were administrators and teachers totaling 5 people in the small child 
development center being prototype. The tools used for data collecting were questionnaires with 5 
levels of rating scales, and the statistics used for data analysis was Frequency, Percentage, Mean 
and Standard Deviation. 

The findings were as followed: 
1. How to study levels of administration for development of small child 
development center under office of TambonKaengKae Administrative Organization, 

Kosumphisai District, Mahasarakham Province in all 7 aspects was totally at high level, when 
considering on each aspect it was found that 5 aspects were at high level being prioritized in the 
followings: Curriculum activity, budgeting, building and surrounding places, environment and safety, 
heath hygiene and nutrition of children, and relationship with community. 

2. There would be 7 aspects of the guideline for development of small child 
development center under office of TambonKaengKae Administrative Organization, 

Kosumphisai District, Mahasarakham Province as follows: 2.1) for the academic aspect, the child 
center and Tambon administrative organization should have mutual agreement for the academic 
administration such as the organization about the lesson planning, supervision, following up, 
meeting and seminar organization, training on the curriculum for the early childhood students in 
continuation basis 2.2) for the activities involving with the curriculum, 12 categories of activities to 
promote characters of the children are as follows: Aging appearance, physical appearance, 
emotional appearance, mental appearance, social appearance, intellectual appearance, experience, 
culturalappearance, and traditional appearance, eating appearance and playing appearance 2.3) for 
personnel management, the ratio of teacher per students should be made as 1:20, the standard for 
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implementation of the small child center should be made such as food preparation, taking care of 
the children, and other population involved 2.4) for budgeting activity, it should be made in the 
followings: budgeting, financing, reimbursement including formulation of suitable media 
procurement in the small child development 2.5) for the health and hygienic development  
including nutrition program should be always made such as coordination with the agencies of 
public health, and investigation and suggestion on food cooking in continuation 2.6) for building, 
places, environmentand safety, the followings should be improved: Landscape views, entrance, 
doors and windows, light should be enough, air and water should be improved without pollution, 
readiness should be prepared for emergency accidents 2.7) for relationship with the community, 
meeting with the parents of the children should be at least made twice a year to have all parents 
acknowledge the policy of the center, home-visit to the students’ parents should made at least 
twice a year to know about living condition and various kinds of problems. 
Keywords : Key words:  Small child Development Center, Academic Administration, Local 
Administrative Organization. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคมและบุคลิกภาพ เป็น
วัยที่เรียกว่าช่วงแห่งการเจริญเติบโตงอกงามส าหรับชีวิต และยังเป็นช่วงวัยที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิต ซึ่ง
ศักยภาพแห่งการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปต่างเช่ือว่าประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัยได้รับจะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการทุกด้าน
ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่พัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงท่ีสุดและเร็วที่สุด
โดยเฉพาะระบบสมองซึ่งเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต และ
มีผลต่อการวางรากฐานท่ีส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กสามารถช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพในอนาคต (เยาวพา เดชะคุปต์.2542 : ค าน า) หากเด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัย ย่อม
ท าให้สติปัญญาเจริญงอกงาม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมไปในทางที่ดีให้ เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ กัน คือ ความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ได้ดี (วราภรณ์  รักวิจัย. 2540:11)   ในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) 
มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4)มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) 
มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
2553 : 3 - 5) 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานท่ี
ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี มีฐานะเป็นสถานศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น รัฐบาล จึงเล็งเห็นความส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะเด็กเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจส าคัญ ที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้อง
ตระหนักและให้ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัยจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากที่ผ่านมาถึงแม้ว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจทั้งบุลากรและงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มาทั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  ปัจจุบันยังพบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งด้าน
หลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก อาคารสถานท่ี ขาดงบประมาณสื่ออุปกรณ์ ขาดการมี
สว่นร่วมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

จากปัญหาดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงมีความ
สนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง
แกอ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการในเชิงลักษณะของการส ารวจโดยเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 

ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในมาตรฐานการบริหารงานศูนย์เด็กเล็ก 7 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก ด้าน
อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

2) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก จ านวน 74 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
3) ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น คือ ต าแหน่งงาน ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7 ด้าน 
4) ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน 2559 – มีนาคม 2560 
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5) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาจาก
สังเคราะห์กรอบแนวคิดจาก สมบัติ อาคะนิช (2554 : 78), เบญจวรรณ ศรศรี (2556 : 116), ณิชมนต์ ปัทมเสวี  
(2549 : 67), สุดารัตน์ อิ้งสกุล (2552 : 6) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2553 : 1 - 58)  จ านวน 7 ด้าน 
ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานในรูปของตารางประกอบด้วย 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ของประชากรเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน  
ตอนที่ 2 ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7 ด้าน รวม 47 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  ดังนี้ 

ระดับการบริหารงานมากท่ีสุด    ให้คะแนน 5 คะแนน 
ระดับการบริหารงานามาก        ให้คะแนน 4 คะแนน 
ระดับการบริหารงานปานกลาง   ให้คะแนน 3 คะแนน 
ระดับการบริหารงานน้อย         ให้คะแนน 2 คะแนน 
ระดับการบริหารงานน้อยที่สดุ   ให้คะแนน 1 คะแนน 

น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ของ
ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการบริหารงานมากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการบริหารงานมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการบริหารงานปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับการบริหารงานน้อย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับบรหิารงานน้อยทีสุ่ด 
และน าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าเฉลีย่ และน ามาเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลผล 

ความหมายค่าเฉลี่ยตามระดับการด าเนินงาน (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 160 - 166) 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปดิเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบรหิารงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการบรหิารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน โดยตรวจสอบรายการ (Check List) โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
2) วิเคราะห์แบบสอบถาม ระดบัการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา 
โดยน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย (บญุชม ศรีสะอาด. 2545 : 160 - 166) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการพิจารณาประเด็น
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ที่คล้ายคลึงกันน ามาแยกเป็นหมวดหมู่  และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

2) วิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

2.1 แบบสอบถาม 
  1) หลังจากผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้ว จาก

กรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ทั้ง 7 ด้าน มาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
     1) ด้านวิชาการ   
    2) ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร 
     3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
     4) ด้านงบประมาณ 
     5) ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก 
     6) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
     7) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
  2) น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนโดยพิจารณาเนื้อหาให้

ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและสมมุติฐานการศึกษา 
  3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด ด้านละ 10 ข้อ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

พิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา แล้วน าแบบสอบกลับมาปรับปรุงแก้ไข ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แนะน าให้ตรวจสอบตัวหนังสือให้ถูกต้อง และให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่เราได้
ก าหนดไว ้

  4) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าเสนอต่อผู้มีประสบการณ์ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) จากผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาคัดเลือกค าถามที่ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป  

  5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
  6) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-Out) กับประชากร

ที่มีลักษณะคล้ายกับประชากรที่ศึกษา โดยน าไปทดลองใช้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน 

  7) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่ีศึกษาต่อไป 
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  2) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง

แก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  3) ส่งแบบสอบถาม กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลแก้งแกอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 69 ชุด โดยขอความร่วมมือให้นักวิชาการศึกษา
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ของแต่ละหน่วยงานได้เก็บรวบรวมให้ โดยน าส่งและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ปรากฏว่าได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 69 ชุด และตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้คืนมาสมบูรณ์ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 

  4) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 

อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปผลวิจัยดังนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของประชากร ประกอบด้วย ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) 
2.ระดับบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ทั้งจากการวิเคราะห์พบว่าระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้แก่ ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก และ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  S.D. ระดับสภาพ 

1. ด้านวิชาการ   3.65 .43 มาก 
2. ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร 4.25 .38 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.75 .51 มาก 
4. ด้านงบประมาณ 4.24 .32 มาก 
5. ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก 3.28 .45 ปานกลาง 
6. ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
7. ด้านความสมัพันธ์กับชุมชน 

3.98 
2.91 

.38 

.56 
มาก 

ปานกลาง 
โดยรวม 3.72 .19 มาก 

 
2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 

อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการวิเคราะห์พบว่า 
  2.1) ด้านวิชาการ ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดท าแนวทางการบริหารงานวิชาการ เช่น 

จัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และการประเมินผล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
สม่ าเสมอ  

  2.2) ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ส่ งเสริมคุณลักษณะของเด็กที่พึง
ประสงค์ คุณลักษณะตามวัย การจัดประสบการณ์ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตาม
โอกาสต่างๆ  
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  2.3) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็ก  

  2.4) ด้านงบประมาณ ควรมีการจัดท างบประมาณ  การท าบัญชีการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  2.5) ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก  ควร มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุข
เพื่อมาดูแลสุขภาพเด็ก ควรมีการตรวจสอบความสะอาดของการผลิตอาหารและผู้ประกอบอาหารเป็นประจ า  

  2.6) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
ให้น่าเรียนและปลอดภัย ภายในอาคารเรียนควรมีแสงสว่าง ที่เพียงพอ ควรมีมาตรการป้องกันความปลอดภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  

  2.7) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ควรมีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควรมีการไปเยี่ยม
ผู้ปกครอง  การออกไปเยี่ยมบ้านของเด็กเพื่อทราบดูสภาพความเป็นอยู่ปัญหาในด้านต่างๆ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้  
1) ระดับการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุม

พิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้ทราบว่า บุคลากร
โดยรวมจ าแนกตามต าแหน่งงานส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง
แก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบดีว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่วนราชการต่างๆ ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนั้น ในการด าเนินการพัฒนาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก ท้ัง 7 ด้าน จึงไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกอร อุณา
พรหม(2553 : 101) ที่ได้ศึกษา การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดนครพนม พบว่า การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
การศึกษาที่ก าหนด สายสมร ปากดี (2554 : 86) ที่ได้ศึกษา การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พบว่า การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินงานในระดับปาน
กลาง  

2) จากผลการศึกษาที่พบว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดท าแนวทางการบริหารงานวิชาการ ควรมีการกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะของเด็กท่ีพึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะตามวัยในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
การจัดประสบการณ์ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตามโอกาสต่างๆ ควรมีการจัดท า
งบประมาณ  การท าบัญชีการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดท าข้อมูลพัฒนาการทางด้าน
สุขภาพของเด็กเป็นประจ า มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขเพื่อมาดูแลสุขภาพเด็ก ควรมีการตรวจสอบ
ความสะอาดของการผลิตอาหารและผู้ประกอบอาหารเป็นประจ า ควรมีการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กให้น่า
เรียนและปลอดภัย ควรมีการไปเยี่ยมผู้ปกครอง  การออกไปเยี่ยมบ้านของเด็กเพื่อทราบดูสภาพความเป็นอยู่ปัญหาใน
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ด้านต่างๆ  สอดคล้องกับภูวดล ภูอาภรณ์ (2552 : 98) ซึ่งได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอยางตลาด จังวัดกาฬสินธุ์  ที่เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ เพราะครูบางคนไม่ส าเร็จการศึกษาสายตรงผู้ดูแลเด็กอาจไม่มีความช านาญในการจัดท าแผนและเตรียม
แผนการสอน และสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ ขวัญชู (2553 : 38-39) ซึ่งได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ผู้ปกครองขาด
ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาต้องท างานและติดธุระ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
ในการบริหารงานและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

นั้น จะต้องมีการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้ง ด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสุขภาพพลานามัยและโภชนาการของเด็ก ด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.1 ในการการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากกว่านี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็น
ต่อพัฒนาการของเด็ก ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย 
นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นควรก ากับดูแล การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างจริงจัง ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นรายไตรมาส 

 1.2 บุคลากร ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล ผู้แลเด็กอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถ
แก้ไขได้ทันที 

 1.3 การจัดท าหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
และความต้องการของชุมชนโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก หรือจัดให้มีการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น วัด ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเปิด
โลกทัศน์ของเด็กและสร้างความผูกพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนนอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้เด็ก 
ได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ส าหรับการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก ครูผู้ดูแลและผู้ดูแลเด็ก
ควรจดบันทึกให้ครบทุกด้านเป็นรายบุคคลเพื่อจะได้ประเมินผลตามสภาพจริงของเด็ก ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.4 ต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรม คือจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็ก
ในรูปของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเสนอแนะให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อบริหารงานและการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่จะจ ากัดเฉพาะสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เท่านั้น ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาและการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งจะท าให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าปัจจัยใดที่มีส าคัญหรือมีผลต่อการพัฒนาและการ
บริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างแท้จริง 

 2.3 ควรมีการวัดผล ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ในการบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็ก เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค รวมถึงแนวทางการบริหารงานและการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

A study of Mathematical Thinking of the Decimal Addition and 
Subtraction Decimals for Fifth Grade Students 

 

ชญาภา สืบส าราญ1  วัชระ ชูเสน2   ยาพร คงทรัพย์สินสิร3ิ 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านล านางรอง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการ
จ าแนกระดับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน   แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) มากลุ่มละ 3 คน 
รวมเป็น 9 คน (กรณีศึกษา) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ร่องรอยการคิด พฤติกรรมที่แสดงถึงการคิด เชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบันทึกวิดีโอ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และใช้วิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (case study method) แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ด้านความสามารถที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวนของนักเรียน อยู่ในระดับดีมากและระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ด้านความสามารถที่
เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวนของนักเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และ ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 55.55 และ ด้านความสามารถท่ีเน้นการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง 
คิดเป็น   ร้อยละ 22.22 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 48.15 อยู่ในระดับดี และการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.34 อยู่ในระดับดีมาก  
ค าส าคัญ: การคิดเชิงคณิตศาสตร์, การบวกและการลบทศนิยม 
 

Abstract 
The purposes of this research was to study the mathematical thinking in the topic of 

“Decimals Addition and Subtraction” for fifth grade Students. Students of the sample used in the 
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3 อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 139 - 

study fifth grade at second semester of academic year 2559 from Lamnangrong School Nondindang 
district Burirum province.Target population are 9 Students were divided by their knowledge level into 
three groups: weak, moderate, and good and a Simple Random Sampling groups of three people 
total of 9 peoples to study and analyze traces of their thinking and behaviors that reflected the 
Mathematical thinking. The instruments were Mathematical thinking test. Statistics were frequency, 
percentage, standardization. Data were analyzed by basic statistics and case study method and then 
presented as descriptive analysis.   
 Results were as follows : Mathematical thinking in the topic of “Counting, Number, and 
Calculation” for fifth grade Students found The ability to solve problem in Mathematics: 22.22% of 
students were at good and very good level, 44.44% of students were at fair level, and 11.11% of 
students were at improved level. The ability in using logic in Mathematics: 11.11% of students were 
at good level, 33.33% of students were at fair level, and 55.55% of students were at improved level. 
The ability in communication in Mathematics: 22.22% of students were at very good level, 33.33% of 
students were at good level, 22.22 % of students were at fair level and improved level.  
Keywords: Mathematical Thinking, Decimals Addition and Subtraction 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การก้าวผ่านศตวรรษที่ 20 ไปสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าวเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมืองของทุกประเทศศตวรรษที่ 21 นั้นครอบคลุม ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 วิจารณ์ 
พานิช (2554 : 1-2) ให้ความหมายของศตวรรษท่ี 21 ว่าเป็นโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและไม่แน่นอน ความรู้เปลี่ยนชุด 
งอกเร็ว สารสนเทศเพิ่มแบบระเบิด คนถูกกระแสรอบทิศ ในขณะที่วัตถุมากล้น จิตวิญญาณจาง นอกจากน้ีโลกยังเชื่อม
ถึงกันหมด คนเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน งานเปลี่ยน กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยการเปลี่ยน
ผ่าน เช่น การก้าวข้ึนมาทาง เศรษฐกิจของเอเชีย ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันในภูมิภาคในนามอาเซียน หรือภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปจนยากที่จะก าหนดฤดูกาล เป็นต้น คนในยุคใหม่ท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว จึงต้องมี
ความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ หากสังคมหรือพลเมืองขาดความพร้อมในการก้าว
ผ่าน ก็จะท าให้ประเทศไม่สามารถเดินต่อได้จนเสี่ยงกับการเป็นรัฐที่ล้มเหลว ดังนั้น ในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ของ
ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมพร้อมคนไทย เพื่อน าพาสังคมและประเทศไทยเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
สง่างาม สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 น่ันคือ การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็น
คนไทยที่มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดับการพัฒนาอย่าง
สมดุลและยั่งยืน พร้อมกับเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข (Well-Being Nation) แนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ย่อมจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาไทยในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการปรับตัวเขากับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และการต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation) ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม และการจัดการศึกษาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทักษะที่ทุกคนต้อง
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 4R × 7C ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 2 
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กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ. 2558 : 5-6) ได้แก่  กลุ่ม 4R แบ่งเป็น 3 ทักษะหลักท่ีควรเน้น คือ การรู้
เรื่องหนังสือ (Literacy) การรู้เรื่องจ านวน (Numeracy) และ การให้เหตุผล (Reasoning) ส่วนกลุ่ม 7C ประกอบด้วย
ทักษะหลัก ดังนี้ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skills) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ทักษะการท างานอย่างรวมพลัง (Collaborative Skills) ทักษะการสื่อสาร 
(Communicative Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Skills) ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (Career and 
Life Skills) และทักษะสุดท้ายทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-Cultural Skills) ในการจัดการเรียนรู้
ทักษะที่เป็นจุดเน้นส าคัญมากทักษะหนึ่ง นั่นก็คือ การคิด 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ และเป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าท้ัง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์จึง
มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ยุพิน พิพิธกุล  
และคณะ, 2554 : 3) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะ
คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิดช่างริเริ่มสร้างสรรค์  มีระบบระเบียบในการคิด มีการ
วางแผนในการท างาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมี
ลักษณะของความเป็นผู้น า หนึ่งในนั้นคือ การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical  Thinking) เป็นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  และไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะสาขาคณิตศาสตร์เท่านั้น (สมทรง สุวพานิช. 2552 :  47-50) 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นเป็นกระบวนการมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะเริ่มต้นจัดการกับปัญหาที่ประสบ
อย่างไร มีการน าประสบการณ์เดิมมาใช้วางแผนแก้ปัญหา ต้องใช้เวลา และมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดกระบวนการตั้ง
ค าถาม และหาค าตอบอย่างเฉลียวฉลาด หัวใจของการเรียนคณิตศาสตร์คือการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การเพิ่มพูนการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ท าได้โดยฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  คิดไตร่ตรองจากประสบการณ์เดิม การลงมือปฏิบัติจริง  
มีการค้นคว้าสืบสวน สอบสวนค้นคว้าเพื่อหาค าตอบ ผู้ใดที่มีความคิดลักษณะนี้จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าจะเป็นผู้ที่สามารถให้
ความเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ความเช่ือพ้ืนฐานในการคิดเชิงคณิตศาสตร์คือ  ทุกคนสามารถ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ได้ สามารถเพิ่มพูนโดยการฝึกฝน ด้วยการคิดที่ไตร่ตรอง การคิดเชิงคณิตศาสตร์สามารถถูกกระตุ้น
ให้เกิดได้โดยการโต้แย้ง มีความตึงเครียดและมักจะเกิดความประหลาดใจ การคิดเชิงคณิตศาสตร์สามารถส่งเสริมให้
เกิดได้ จากบรรยากาศจากการตั้งค าถาม การทักทาย การคิดไตร่ตรอง และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ช่วยท าให้เกิดความ
เข้าใจตนเองและโลกรอบตัว ผลดีของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ก็คือ ช่วยให้คนมีความสามารถในการใช้กระบวนการใน
การหาค าถาม  ค าตอบทางคณิตศาสตร์  มีความมั่นใจในการควบคุมอารมณ์ และการใช้หลักจิตวิทยาในการน ากลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์และขอบข่ายที่จ าเป็นและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ การคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นลักษณะหนึ่งของการคิดโดยทั่วไป (Rickart. 1996: 285) เป็นการคิดในเชิง
การคิดค านวณ การคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน   

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านล านางรอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าร้อยละ 50 ซึ่งผลจากการประเมินช้ีให้เห็นถึงปัญหา
เกี่ยวกับการคิดของนักเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการบวกและการลบทศนิยม  
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ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งการส่งเสริมการคิดส าหรับเด็ก
มีความส าคัญมากเพราะจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีที่สุด และยังเป็น
แนวทางที่ส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังขาดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
และการสื่อสารทาง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อนี้ 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ แบบทดสอบอัตนัยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดทางสมองที่เช่ือมโยงข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคิด
เพื่อท าความเข้าใจ แก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายจากการใช้ความรู้ ทักษะและวิธีการที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์  
โดยวัดจากความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นการเน้นการเรียนรู้
มากกว่าการมุ่งเพียงผลลัพธ์หรือค าตอบ ซึ่งนักเรียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้ จากการแสดงออกผ่านภาษา
พูด การเขียน หรือการแสดงอิริยาบถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ที่แสดง
ออกเป็นความสามารถ 3 ด้าน ดังน้ี 
 การคิดที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการ วิธีการและกลวิธีในการค้นหาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน โดยค าตอบนั้นอาจจะอยู่ในรูปปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้
ทักษะ  ความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดในปัญหา และการด าเนินการต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
 การคิดที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการคิดหรือการอธิบายแนวคิดที่ต้องอาศัย
การคิดวิเคราะห์หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ สถานการณ์ โดยน าวิธีการให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัยมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลประกอบค าตอบ โดยการพูดหรือเขียนให้ผู้อื่น  
เข้าใจได้ 
 การคิดที่เน้นการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาศัยกระบวนการของการถ่ายทอดทุก
รูปแบบจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยการใช้ภาษา ศัพท์ สัญลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
น าเสนอ อภิปราย อธิบายแนวความคิดหรือหลักการทางคณิตศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจ ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่
หลากหลาย โดยการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้องและกระชับ 
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 การบวกและการลบทศนิยม หมายถึง ข้อความสถานการณ์หรือค าถามทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการค าตอบ 
ประกอบไปด้วยทศนิยม โดยสามารถแสดงการคิดโดยใช้กระบวนการบวกและการลบ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านล านางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 9 คน ซึ่งได้มาจากการจ าแนกความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แล้วสุ่ม
อย่างง่าย )simple random sampling) มากลุ่มละ 3 คน รวมเป็น 9 คน (กรณีศึกษา ) เพื่อศึกษาการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มว่ามีการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร 
 เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการบันทึกวิดีโอ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย มีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้น
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ท าหนังสือส่งไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล านางรอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และก าหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255 9 จ านวน 9 คน )กรณีศึกษา(  
 2  .ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูประจ าช้ันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย ก าหนดวันเวลา
ที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3  .เริ่มท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มาจากการจ าแนกระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักเรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเ รียน
ที่ 1 จากนั้นสุ่มอย่างง่าย ) Simple Random Sampling) มากลุ่มละ 3 คน รวมทั้งหมด จ านวน 9 คน )กรณีศึกษา (
แล้ววัดโดยใช้แบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์และสัมภาษณ์จากการท าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์พร้อม
บันทึกวิดีโอเพื่อสังเกตร่องรอยการคิด พฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผล และ การสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ตามกรอบการสร้าง
แบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์มาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 
130) และใช้ค่าร้อยละของคะแนนรวมมาแปลผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .2555: 122) 
   ระดับดีมาก   หมายถึง  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   ระดับดี    หมายถึง  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60-79 
   ระดับพอใช้   หมายถึง  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40-59 
   ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละต่ ากว่า 40 
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 4. น าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของปัญหา ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และครอบคลุมตามสาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ จากนั้นน าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 5. ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์กับวัตถุประสงค์ (Item - 
Objective Congruence Index: IOC) (ไพศาล วรค า. 2555: 262-263)  
 6. น าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้รับการประเมินแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 28 คน จาก 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนบ้านล านางรอง ที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาและจ านวนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย 
 7. น าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความยาก (p : Index of difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (r : Index of discrimination) ของข้อสอบ
เป็นรายข้อ แล้วเลือกข้อท่ีมีความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
แบบทดสอบใช้ได้ ซึ่งปรากฏว่า ทั้ง 6 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ ซึ่งมีค่าความยาก (p) อยู่ตั้งแต่ 0.23 - 0.75 และ 
ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.51- 0.71 ส่วนการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบใช้สูตรการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 
 8. น าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 6 ข้อ ไปเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 และ ผลการสัมภาษณ์จากการท าแบบทดสอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์พร้อมบันทึกวิดีโอเพื่อสังเกตร่องรอยการคิด 
พฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผล และ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านความสามารถที่เน้น
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวนของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากและระดับดี คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 44.44 และ ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ด้านความสามารถที่เน้นการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ จ านวนของนักเรียนอยู่ใน ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ระดับ
ต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 55.55 และ ด้านความสามารถท่ีเน้นการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จ านวนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับพอใช้ และ ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
22.22 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง มีคะแนนการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.55 อยู่ในระดับดีมาก การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 48.15 อยู่ในระดับดี และ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.34 อยู่ในระดับดีมาก โดย
นักเรียนกลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนด ให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน
การคิด สามารถอ่านออกเขียนได้ มีการท าความเข้าใจปัญหา วางแผน เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม มีการด าเนินการ ตาม
แผน และสามารถน าเสนอแนวคิดในการอธิบายเหตุผลให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  นักเรียนกลุ่มปาน
กลาง มีคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 47.22 อยู่ในระดับดี การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.24 อยู่ในระดับพอใช้ และ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
47.67 อยู่ในระดับดี โดยนักเรียนกลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน มี
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ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการคิด สามารถอ่านออกเขียนได้ มีการท าความเข้าใจปัญหา วางแผน เลือกยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 
มีการด าเนินการตามแผนแต่มีการด าเนินการผิดและสามารถน าเสนอแนวคิดในการอธิบายเหตุผลให้คนอื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจน และ นักเรียนกลุ่มอ่อน มีคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.53 อยู่ในระดับพอใช้ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.96 อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง และ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.42 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  โดยนักเรียนกลุ่มนี้ไม่มี
ความมั่นใจ สมาธิสั้น อ่านหนังสือไม่ออก เขียนได้เป็นบางค า มีการท าความเข้าใจปัญหา วางแผนและเลือกยุทธวิธี แต่
ไม่เหมาะสม มีการด าเนินการตามแผน แต่เลือกยุทธวิธีไม่เหมาะสมและแก้ปัญหาไม่ได้ และไม่สามารถน าเสนอแนวคิด
ในการอธิบายเหตุผลให้คนอื่นเข้าใจ 
  
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ผลการศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า จ านวนของนักเรียนที่มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ด้านความสามารถที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพอใช้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ มีสมาธิ มีการท าความเข้าใจปัญหา 
บอกได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไร โจทย์ต้องการทราบอะไร มีการวางแผนในการแก้ปัญหา มีแนวคิด กระบวนการคิด กลวิธี
ในการแก้ปัญหา มีการเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมและหลากหลาย ใช้ทักษะ ความรู้พื้นฐาน ความคิด ความสนใจ 
ประสบการณ์เดิมมาประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในการแก้ปัญหา มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย 
สติปัญญา มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ อีกทั้งสามารถตรวจสอบค าตอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับ Stollburg (1956 : 225-228) ที่กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหานั้น ผู้แก้ปัญหาแต่ละคนย่อมมี
ลักษณะเฉพาะ การแก้ปัญหาจึงไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความรู้พื้นฐาน สภาพการณ์ที่แตกต่างกัน 
กิจกรรมและความสนใจของแต่ละคนที่มีต่อปัญหานั้น  ด้านความสามารถที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นักเรียนมีความสามารถในการอธิบายเหตุผลในการท าความเข้าใจปัญหา โดย
เข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง มีการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องบางส่วน อธิบายเหตุผลในการวางแผนของการแก้ปัญหา การเลือกใช้
ยุทธวิธีของการแก้ปัญหา การเลือกใช้กลยุทธ์หรือวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัญหาได้เพียงบางส่วน
หรือไม่ชัดเจน และอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของค าตอบได้แต่สรุปค าตอบไม่ครบถ้วน สอดคล้องกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 79) ที่กล่าวว่า เป็นความสามารถที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์
และใช้เหตุผลในการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลของสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลที่ก าหนด โดยเหตุผลที่ใช้อาจ
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง หลักการ ข้อคาดการณ์ หรือข้อสนับสนุนของข้อสรุป ที่ได้จาก
สถานการณ์นั้น ๆ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ท าให้ตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้การคิดอย่างมีเหตุผลยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานและด ารงชีวิต และ ด้านความสามารถท่ีเน้นการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ อยู่
ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นักเรียนสามารถสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในการท าความเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง สื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ในการเลือกวิธีการ ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหายัง
ไม่ชัดเจน สรุปค าตอบได้ถูกต้องบางส่วน หรือสรุปค าตอบไม่ครบถ้วน สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
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ในการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2553 : 179) ที่กล่าวว่า การ
สื่อสาร เป็นการอธิบายโดยค าพูด เขียน หรือแสดงให้เห็น การสื่อความหมายเป็นการท าความเข้าใจ ตีความ แปลความ 
หรือวิเคราะห์ความหมายของสิ่งที่ตนพบ การน าเสนอ เป็นการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ
ข้อมูลหรือความคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากงานวิจัย 
ในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาผลของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
 2. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเด็กในกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน 
 3. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับต่างๆ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วธิีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ 

How to Compare Learning Achievement of Mathematics’ Learning 
Essence Group, Essence No. 1: Number and Implementation on Decimal 
of Students Studying in the 5th class of Primary level, Sri Kosumvitaya 
Mitraparp No. 209 School, their Learning Management methods are 

made according to Constructivist’s Theory, Polya’s Concept,  
and Normal Teaching 

 

มณฑิรา  พิทักษ์วงศ์ศร 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya  และวิธีการสอนปกติ และ (2) 
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการ
ด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตาม
แนวคิดของ Polya โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 115 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 37 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 
จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2  จ านวน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ 
Polya และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ One-Way ANOVA  
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ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  เรื่อง ทศนิยม ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya 
ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพ 81.63/81.53 และ 81.77/81.58 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากัน คือ 0.65  

กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ 
 

Abstract 
The objectives of the research were (1) to Compare Learning Achievement of Mathematics’ 

Learning Essence Group, Essence No. 1: Number and Implementation on Decimal of Students Studying 
in the 5th class of Primary level, Sri Kosumvitaya Mitraparp No. 209School, their Learning Management 
methods were made according to Constructivist’s Theory, Polya’s Concept, and Normal Teaching (2) 
to check learning plan’s efficiency of Mathematics’ Learning Essence Group, Essence No. 1: Number 
and Implementation on Decimal of Students Studying in the 5th class of Primary level, Sri Kosumvitaya 
Mitraparp No. 209 School, their Learning Management methods were made according to 
Constructivist’s Theory, Polya’s Concept and normal teaching. The criterion specification of efficiency 
was E1/E2 at 80/80. The sampling used for the research were 115 students studying in the 5th class 
of primary level derived by purposive sampling. 37 students studying in the 5/1th class of primary 
level were used as experimental for learning management plan of which the teaching method was 
made according to constructivist theory, 40 students studying in the 5/3th of primary level were used 
as experimental for learning management plan of which the teaching method was made according 
to Polya’s method, and 38 student studying in the 5/2th class of primary level were the group 
controlled for normal study. The tools used for the research were comprised of (1) the teaching 
method being made according to constructivist theory (2) the teaching method being made according 
to Polya’s concept (3) the experimental model being used for the learning achievement 
measurement, the statistics used for the research was Mean and Standard deviation, and the 
hypothesis test used was one-Way ANOVA. 

The findings were as followed:  
1. The students, who studied according to the learning management plan, essence 1 

involving with number and implementation on decimal in the 5th class of primary level, and whose 
teaching methods were made according to constructivist theory, and Polya’s concept, had got 
significantly higher learning achievement than the sampling groups who had learnt according to the 
normal teaching at the level of .05 
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2. The learning management plan of which teaching methods were made according to 
constructivist theory and Polya’s concept as mentioned above, had got efficiency value = 
81.63/81.53, and 81.77/81.58 respectively which were higher than established criteria, and their 
effective index was the same, that is 0.65. 

In brief, the learning management plan, essence 1 number and implementation on decimal 
of students studying in the 5th class of primary level whose teaching methods were made according 
to constructivist theory and Polya’s concept, was developed up with efficiency and effectiveness 
being able to bring for learning and teaching to have the learners attain their learning objectives.   
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการจัดการศึกษา 
เป็นการน าพาบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าคัญยิ่งของประเทศ ก้าวสู่ทิศทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
สอดคล้องกัน กล่าวคือ การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นให้ผู้ เรี ยนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาขีด
ความสามารถ ได้ด้วยตนเอง ดังวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่ระบุว่า มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ 
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551)  

ในการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ครูผู้สอนจะต้องเสริมสร้างคุณลักษณะที่ส าคัญให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นั่นคือ การท าให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการเรียนรู้เชิงการคิดวิเคราะห์และยึดตัวผู้เรียนเองเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะมีบทบาทหน้าที่ในการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจากที่แล้วมาที่เคยยึดครูเป็นส าคัญ และผูกขาดการด าเนินกิจกรรมการสอนแต่เพียงผู้เดียว 
กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เพราะจะท าให้เกิดความแม่นย าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองสูงสุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543) สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้น
ให้มีการจัดการศึกษา โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง เสริม ให้ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วน สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ในการเรียนคณิตศาสตร์นั้น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้ง
ตัวช้ีวัดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนสถานศึกษาต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นรายปี
หรือรายภาค เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับผู้เรียนทุกคนของสถานศึกษานั้น การก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
เพิ่มเติมขึ้นเอง ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน การจัดการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความรู้ 
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างพอเพียง ที่จะน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือในการเรียน
ต่อ และการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท่ีมีความสามารถสมดุล ท้ังทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
คณิตศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะในการคิดค านวณ 
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา (วรรณทิพา รอดการค้า, 2540; 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545; เกื้อจิตต์  ฉิมทิม, 2547; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2549) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการ
ด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ  

2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ล าดับขั้นที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และการสอนปกติ 
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี ้
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนท าก่อนเรียนและหลังเรียน มาตรวจให้คะแนน
โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวน
และการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya  
  2.1 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ของไชยยศ   เรือง
สุวรรณ (2550) 
 2.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีของ Goodman, Fletcher & Schneider 
(1980 อ้างถึงใน ไชยยศ   เรืองสุวรรณ, 2550) ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) 
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 2.3 ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya กับการสอนตามปกติโดยใช้สถิติ 
One-Way ANOVA 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  เรื่อง ทศนิยม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya 
ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพ 81.63/81.53 และ 81.77/81.58 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากัน คือ 0.65 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 
จ านวนและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพ 81.63/81.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) 
เท่ากับ 0.65 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทองลา   ศรีแก้ว (2547) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ แนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 96.95 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกท้ังนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและ
การน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีทักษะใน
การท างานร่วมกับคนอื่น  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับงานของ  จ าเริญ ยศวงษ์ 
(2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมกราเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บท
ประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียนมี โอกาส ได้ฝึกการท างานร่วมกัน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงความคิดเห็นมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาทักษะทาง
สังคมได้ฝึกความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และนักเรียนร้อยละ 72.50 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ในขณะที่ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและ
การด าเนินการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 
81.77/81.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเช่นกัน โดยมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.65 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภิญ พิทักษ์ศักดากร (2548) ได้ศึกษาผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
แก้ปัญหาของ Polya ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลศ์วิทยาลัย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 11 ห้องเรียน แบ่งกลุ่มทดลอง 
2 ห้องเรียน จ านวน 95 คน และกลุ่มควบคุม 9 ห้องเรียน จ านวน 415 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ แล้ว
น าเสนอโดยตารางและการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนแบบทดสอบมีจ านวนร้อยละ 76.85 และ
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ร้อยละ 73.25 และนักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของ 
Polya ได้ แต่ใน  การด าเนินการตามแผนมีนักเรียนประมาณร้อยละ 50 ยังไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 
งานของปิลันธนา  วงศ์กองแก้ว (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ของโพลยาและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าย
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยาและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทั้งหมด 4 ชุด มีประสิทธิภาพ 
85.30/83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ตลอดจนงานของอรทัย  ทองน้อย (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนากิจกรรม
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอนของโพลยา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องบทประยุกต์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จังหวัดขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพ 81.04/80.77 และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอนของโพลยา โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 รวมถึงใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ วัภภพ  ทักษิณ (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุม
ก ากับหลักสูตรแฝง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 จังหวัดมาหาสารคาม ปีการศึกษา 2552 จ านวน 26 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 79.95/82.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (2) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน
รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสุงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วนรูปแบบ
การแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วนรูปแบบ
การแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง มีความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน
ลดลง ผ่านเกณฑ์ทั้งโดยภาพรวมและรายบุคคล และ (5) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วนรูปแบบ
การแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์
ทั้งโดยภาพรวมและรายบุคคล 

จากผลการทดลองดังกล่าว ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ดังกล่าว เพราะผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฏี หลักการและแนวคิดจากการสร้างชุด
การสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คู่มือครูและเอกสารที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้าง โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดเนื้อหา ก าหนดความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยทุกข้ันตอนผ่านการตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง ความเหมาะสม ก่อนน าไป
ทดลองประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอน ในเนื้อหาประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และการทดลองแบบสนาม โดยน าข้อมูลของแต่ละขั้นตอนมา
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ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการในบางส่วนตามข้อมูลที่ได้ และน าข้อบกพร่องในกระบวนการหาค่าประสิทธิภาพ
ในแต่ละครั้งมาท าการปรับปรุงแก้ไข ท าให้ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธี
สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya พบว่า มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีลักษณะขั้นการจัดกิจกรรม  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยการอภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะเพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ทั้งสองแบบครูคอยให้
ค าแนะน า และให้ความรู้ตามขั้นของกิจกรรม การให้ความส าคัญในการสอน การจัดชั่วโมงเรียน การใช้สื่อและอุปกรณ์
ที่เท่าเทียมกันรวมทั้งความสามารถและประสบการณ์เดิมของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับเดียวกัน ความรู้ที่ได้รับ
การสอน หรือทักษะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตามล าดับ มีความใกล้เคียงกัน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ครูควรศึกษาวิธีการสอนทั้งสองแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และควรท าความเข้าใจถึงจุดเน้นของ      

วิธีการสอน  
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนโดยใช้วิธีสอนตาม

แนวคิดของ Polya ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อมในทุก ๆ ด้านของผู้เรียน 
เพราะผู้เรียนทุกคนต้องระดมความคิด ความสามารถของตนต่อกลุ่ม ครูผู้สอนจึงควรระมัดระวังเรื่องการจัดกลุ่ม
นักเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอน

โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya เกี่ยวกับตัวแปรอื่นนอกเหนือ จากผลการเรียนรู้ เช่น เจตคติ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
กับสาระต่างๆ  

2. ควรท าการวิจัยการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya เกี่ยวกับการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระอื่น และ
ระดับชั้นอื่น  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 
_______. (2552). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า

และพัสดุภัณฑ์. 
เกื้อจิตต์  ฉิมทิม. (2547). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติ

วิสต์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 153 - 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). จอมปราชญ์นักการศึกษา. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
จ าเริญ ยศวงษ์. (2549). การพัฒนากิจกรรมกราเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง       

บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ . วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

จิตรา แก้วชัย. (2553). การศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ืองโจทย์ปัญหาร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยเน้นขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของโพลยา. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. (2550). เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 14. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิศนา  แขมมณี. (2546). เก้าก้าวสู่ความส าเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและสังเคราะห์งานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 
2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งพัฒนาคุณภาพวิชาการ.   

_______. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 13. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

ทองลา ศรีแก้ว. (2547). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ แนวคิดทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

ธีรนุช นามประเทือง. (2545). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการคูณ การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT.   

นิภาภรณ์ พรรณศรี. (2545). ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง พลังงานและสารเคมี เมื่อใช้
กิจกรรมการสอน ตามโมเดลการเรียนรู้แนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ . วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น.    

บุญชม ศรีสะอาด . (2545). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ 7. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปิลันธนา วงศ์กองแก้ว. (2552). การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา
และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง.วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ปิยนุช รัตนวรรณี. (2544). การประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้นิยม . วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209. (2558). รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2558  โรงเรียนศรี
โกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 , มหาสารคาม: โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 

พนารัตน์ วัดไธสง. (2544). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ แก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของ
โพลยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 154 - 

พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์. (2545). แนวคิดและตัวบ่งชี้ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สู่
แผนการสอน. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นต์. 

รัตนา เจริญสาธิต. (2547). ศึกษาผลของการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรูแบบมีสวนร่วมที่มีต่อความรู้และทักษะ
ชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

วรรณทิพา รอดการค้า. (2540). Constructivism. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วิภาวรรณ ร่มรื่นบุญกิจ. (2541). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง “ความน่าจะเป็น” 

และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มที่สอนแบบปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

วัลลภ ทักษิณ. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการควบคุมก ากับหลักสูตรแฝง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านหนองขามแสบง  ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จังหวัดมาหาสารคาม. วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ศุภณี ธรรมปิติ. (2546) ศึกษาผลของการใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT หน่วยการเรียนเร่ืองตัวเรา ที่มีตพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. 

สิทธิ์ สายหล้า . (2543). ศาสตร์และศิลป์การเป็นครู . พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา : ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

สุวิมล ชินชูศักดิ์. (2547). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุภิญ พิทักษ์ศักดากร. (2548). การศึกษาผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของ Polya ใน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลศ์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2552). ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2545). การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี. กรุงเทพฯ: 

ไอเดียสแควร์.   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2549). รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

อรทัย ทองน้อย. (2553). การพัฒนากิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอน ของโพลยา โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อรวรรณ พลายละหาร. (2545). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4MAT 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 155 - 

กับการสอนแบบปกติ. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การประถมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  

Brooks, J.G. and Brooks, M.G. ( 1 9 9 3 ). In Search of Understanding: The Case for Constructivism. 
Virginia: ASCD. 

Henry, C. and Kemmis, S. (1985). A Point by Point: Guide to Action Research for Teacher. Australian 
Administrator, School of Education, Deakin University, 6(4). 

McAllister, Howard C. (2005). 21st Century Problem Silving. Hawii: University of Hawii. 
Polya, George. (1988). How to solve it: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton: Princeton 

University Press. 
Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and 

Sense-making in Mathematics. New York: MacMillan. 
  

 



 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 

Parents’ Satisfaction of Students towards Schools’ Administration in 
Kosumphisai District, under the Office of Mahasarakham  

Primary Educational Service Area 3 
 

ศตวรรษ  สุขมากินโรจน์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการ ศึกษาวิจัยคือผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอโกสุมพิสัย   ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  15  แห่ง จ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งสิ้น  354  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 40  ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 
.21-.79  และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ .95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X)  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  และเมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัยโดยรวม และราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย จ าแนกตามวุฒิการ ศึกษา ของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงาน งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ยกเว้น ด้านการบริหารงาน 
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย จ าแนกตาม อาชีพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ/ ผู้ปกครองนักเรียน/ การบริหารงาน/โรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

Abstract 
The objectives of the research were to study parents’ satisfaction of students towards 

Schools’ administration in Kosumphisai District, under the Office of Mahasarakham Primary 
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Educational Service Area 3 being classified in accordance with educational qualification and 
occupation of students’ parents. The sampling was 354 students’ parents of 15 schools extended for 
educational opportunity in Kosumphisai District, under the Office of Mahasarakham Primary 
Educational Service Area 3, academic year 2016. The tools used for the research were 40 items of 
the questionnaires with 5 levels of rating scale, its distributive power was between 21 – 79, the entire 
confidence value was equaled .95, the statistics for data analysis was mean, standard deviation, t-
test and one-way ANOVA, when found the statistical difference, the posttest to find out difference in 
pair was made by Scheffe’s method.  

The findings were  
1. Parents’ Satisfaction of Students towards Schools’ Administration in Kosumphisai District, 

under the Office of Mahasarakham primary Educational Service Area 3 was at high level in both 
aspects total and each aspect, it could be arranged from high to low level in the followings: general 
administration, personnel management, academic administration, and budgeting administration. 

2.The comparative result was found that Parents’ Satisfaction of Studentstowards Schools’ 
Administration in Kosumphisai District, under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service 
Area 3 being classified according to educational qualification of students’ parents in total and each 
aspect it was found that academic administration, budgeting administration, general administration, 
there had not been significantly difference except personnel management, there had been 
significantly statistical difference at the level of .05. 

3. The result of comparison was found that Parents’ Satisfaction of Students towards 
Schools’ Administration in Kosumphisai District, under Office of Mahasarakham Primary Educational 
Service Area 3 being classified according to occupation in both total and each aspect all aspects had 
been significantly statistical difference at the level of .05. 
Keywords:  Satisfaction, Students’ Parents, Administration, Schools in Kosumphisai District, Office of  
Mahasarakham  Primary Educational Service Area 3. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การบริหารงานนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจ หากองค์การมีการบริหารงานที่ดีย่อมช่วยให้
องค์การนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ง่ายขึ้น การบริหารงานไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องท าให้
เสร็จสิ้นไปเท่านั้น การบริหารงานยังต้องอาศัยหลักการบริหารงานท่ีถูกต้องตามขั้นตอน สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่มี
การรวมตัวเป็นกลุ่มหมู่เหล่า เป็นชุมชนขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้านต าบล เมือง และประเทศ จึงต้องมีการจัดระบบ
ระเบียบของสังคมเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความอยู่รอดสงบสุขและ
บังเกิดความก้าวหน้าในชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้นมา สถาบันสังคมที่
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วัด โรงเรียนและ องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องอ านวยความสะดวกหรือ
บริการเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกและความเจริญของสังคม โดยด าเนินภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ด้วยการจัดตั้ง 
“องค์การบริหาร” ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้น สังคมกับองค์การบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจาก
กันได้ 
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ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้านและโรงเรียน ถ้า
เด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง
เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาในทุกๆ  ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการ ศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน
การรับรู้การด าเนินงานและเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของ
ผู้ปกครองต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาเด็กเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้านและโรงเรียนผู้ปกครองและ
ครูเปรียบเสมือนผู้น าของเด็ก หากต่างคน ต่างน ากันไปคนละทิศละทางจะเป็นเส้นขนานสองเส้นที่ไม่พบกัน  ดังนั้น 
ผู้ปกครองและครูจะต้องจับมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหาของกันและกันและหาทางร่วมมือกันท าให้เด็กได้
พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและสว่นรวม 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด การปฏิบัติงานของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะของผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีปัจจัยในการบริหารที่
เป็นตัวสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) 
การบริหารงานท่ัวไป นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ 
12 ด้าน คือ ก าหนดนโยบายและแผน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตร 
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน สนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษา พิทักษ์สิทธิเด็ก และพัฒนาเด็กให้
เต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมของ
ชาติ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน แต่งตั้งที่ปรึกษา และ
หรือคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และยังได้เชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับ
เด็กอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ ตามแบบ
ของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน 2 ข้อ 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 159 - 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนใน
อ าเภอโกสุมพิสัย ใน 4  ด้าน จ านวน 40  ข้อ   

 - แบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating & scale) 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท 
(Likert)  ซึ่งก าหนดความมากน้อยในระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยก าหนดให้น้ าหนักคะแนน ไว้ 5 ระดับ 

 - การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ บุญชม   ศรีสะอาด และ บุญส่ง 
นิลแก้ว, 2535, หน้า 21-24    

การเก็บรวบรวมข้อมูล  : การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขอหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในอ าเภอโกสุมพิสัย จ านวน 15 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูประจ าชั้น ของผู้ปกครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูประจ า ช้ันแจก
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและก าหนดวันรับคืนด้วยตนเอง 

 3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 354   
ฉบับ จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปท้ังหมด 354 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาด าเนินการ  ดังนี ้

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาให้
คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ 

 2. ท าการวิเคราะห์ แล้วน าผลวิเคราะห์ไปแปลผล ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าที (t - test) 

 3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอ
โกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ าแนกตามอาชีพโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบ
หาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ ของ เชฟเฟ ่(Scheffe’s method) 
 
ผลการศึกษาวิจัย  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในในอ าเภอ
โกสุมพสิัย จ านวน 354 คน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ได้ดังต่อไปนี ้
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1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย  ทั้ง 4 ด้าน โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานท่ัวไป รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติค้นคว้า
ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาและช่วยตนเองได้มากขึ้น ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
การบริหารด้านการบริหารงานวิชาการ 

(n = 354) 
ระดับ อันดับ 

X SD 
1. โรงเรียนจัดเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
4.15 

 
.70 

 
มาก 

 
1 

 
2. โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 3.81 .84 มาก 8 
3. ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยให้

นักเรียนเป็นผู้ปฎิบตัิค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จัก
แก้ปัญหาและช่วยตนเองได้มากข้ึน 

3.95 
 

.89 
 

มาก 
 

2 
 

4. ครูจัดการเรยีนการสอน มุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาไทย 

3.90 
 

.95 
 

มาก 
 

4 
 

5. ครูจัดการเรยีนการสอน มุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 

3.92 
 

.97 
 

มาก 
 

3 

6. ครูจัดการเรยีนการสอน มุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

3.70 .95 
 

มาก 
 

10 
 

7. ครูจัดการเรยีนการสอน มุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 

3.67 
 

.96 
 

มาก 
 

11 
 

8. ครูจัดบริการซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนช้า 3.65 .95 มาก 12 
9. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
3.84 

 
.96 

 
มาก 

 
7 

 
10. โรงเรียนรายงานผลการเรยีนของนักเรียนให้

ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 
3.79 

 
.99 

 
มาก 

 
9 

 
11. โรงเรียนน าผลการประเมินนักเรยีนมาใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหด้ีขึ้น 
3.88 

 
.97 

 
มาก 

 
5 

รวม 3.84 .92 มาก - 
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 1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
เหมาะสมในการเสนอของบประมาณโรงเรียนมีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการบริหารงานธุรการ-การเงิน การบัญชี สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ดังตารางที่ 
2   ค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานงบประมาณ 
 
ตารางที่ 2   ค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารด้าน
การบริหารงานงบประมาณ 

(n = 354) 
ระดับ อันดับ 

X SD 
1. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

เหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 
4.00 

 
.77 

 
มาก 

 
1 

2. โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.85 
 

.76 
 

มาก 
 

2 
 

3. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจาก
ชุมชนและองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 

3.77 
 

.85 
 

มาก 
 

4 
 

4. โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบรหิารการเงิน เป็นไป
ตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปดิเผยต่อ
ชุมชน 

3.66 
 

.76 
 

มาก 
 

8 
 

5. โรงเรียนมีการบริหารงานธุรการ-การเงิน การบัญชี 
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

3.79 
 

.92 
 

มาก 
 

3 
 

6. โรงเรียนมีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงานให้
ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรยีน 

3.77 
 

.90 
 

มาก 
 

6 
 

7. โรงเรียนมีการวางแผนจัดหาวัสด ุครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมของโรงเรยีน 

3.77 
 

.86 
 

มาก 
 

5 
 

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยส์ิน
ที่ด ีเปิดเผยและตรวจสอบได ้

3.74 
 

.99 
 

มาก 
 

7 
 

รวม 3.79 .85 มาก - 
 
 1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน ครูเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีในท้องถิ่น ดังตารางที่ 3    
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ตารางที่ 3   ค่าคะแนนเฉลีย่การบริหารงานบุคคล 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารด้าน

การบริหารงานบุคคล 
(n = 354) 

ระดับ อันดับ 
X SD 

1. โรงเรียนมีจ านวนครูเพียงพอส าหรบัจัดการเรียนการ
สอน และเอาใจใส่ดูแลนักเรยีนอยา่งทั่วถึง 

3.74 
 

1.08 
 

มาก 
 

7 
 

2. ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยน รักเมตตา
นักเรียนมีความยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วย
ความรัก 

3.90 
 

.97 
 

มาก 5 

3. ครูมีบุคลิกภาพท่ีด ียิ้มแย้มแจม่ใส กิริยาวาจาสภุาพ
แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

3.91 
 

.96 
 

มาก 
 

4 
 

4. ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีในท้องถิ่น 

3.96 
 

.85 
 

มาก 
 

3 
 

5. ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ตดิตามความประพฤติ
ของนักเรียนท้ังในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน 

3.83 
 

.95 
 

มาก 
 

6 
 

6. ครูเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถเขา้ใจและเข้าถึง
นักเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.08 
 

.80 
 

มาก 
 

2 
 

7. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน 4.11 .71 มาก 1 
รวม 3.93 .90 มาก - 

 
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามอันดับแรกได้แก่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองเป็นประจ า โรงเรียนมีการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานท่ัวไป 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารด้าน
การบริหารงานทั่วไป 

(n = 354) 
ระดับ อันดับ 

X SD 
1. โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมลูของโรงเรียนเพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
4.03 

 
.64 

 
มาก 

 
7 

2. โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมลูการศึกษาให้คร ู
บุคลากรและผู้ปกครองทราบ 

3.83 
 

.78 
 

มาก 
 

13 
 

3. ผู้บริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาอยู่
เสมอ 

4.03 
 

.69 
 

มาก 
 

8 
 

4. โรงเรียนให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้
มาติดต่อกับโรงเรียนด้วยด ี

4.04 .73 มาก 5 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารด้าน
การบริหารงานทั่วไป 

(n = 354) 
ระดับ อันดับ 

X SD 
5. โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ 
4.08 .73 มาก 3 

6. โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
เป็นประจ า 

4.10 .80 มาก 2 

7. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีเหมาะ
เพียงพอ สะอาดและปลอดภัยต่อนักเรียน 

3.93 .85 มาก 12 

8. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

4.16 .70 มาก 1 

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

4.01 .77 มาก 9 

10. โรงเรียนมีการจัดสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
และผูป้กครอง เช่น การจัดหาทุนการศึกษา 

3.94 .81 มาก 11 

11. โรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนให้สาธารณชนทราบ 

4.01 .78 มาก 10 

12. โรงเรียนมีการจัดกรรมเสรมิความรู้ ความเข้าใจต่อ
ผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการเรยีนและพฤติกรรมของ
นักเรียน 

4.04 .77 มาก 5 

13. โรงเรียนมีการส่งเสริมใหผู้้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

4.06 
 

.85 
 

มาก 
 

4 
 

รวม 4.02 .76 มาก - 
 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ าแนกดังนี ้

 2.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ยกเว้น ด้านการ
บริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ปรากฏท้ายนี้ 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน
อ าเภอโกสุมพิสัย 

 

วุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรยีน 
ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา 

t p N = 161 N = 193 
X SD X SD 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.75 .91 3.91 .43 -2.43* .04 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.70 .83 3.87 .44 -2.33* .02 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.98 .76 3.89 .48 1.30 .19 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 3.83 .48 3.61 .38 4.70* .00 

รวม 3.82 .75 3.82 .43 -.09 .93 
p < .05 

   
2.2 จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพ มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านทุกด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดงัปรากฏในตารางที่ปรากฏท้ายนี้  
 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารดา้น
การบริหารงาน 

อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย เกษตรกรรม/รับจ้าง อื่นๆ 

n = 65 n  =  97 n  = 144 n  =  48 
X SD ระ 

ดับ 
อันดั
บ 

X SD ระ 
ดับ 

อันดั
บ 

X SD ระ 
ดับ 

อันดั
บ 

X SD 
 

ระ 
ดับ 

อันดั
บ 

1. การบริหารงาน
วิชาการ 

3.84 
 

.40 
 

มาก 
 

2 
 

4.00 
 

.42 
 

มาก 
 

1 
 

3.72 
 

.87 
 

มาก 
 

2 
 

3.90 
 

.80 
 

มาก 
 

1 
 

2. การบริหารงาน
งบประมาณ 

3.81 
 

.54 
 

มาก 
 

3 
 

4.00 
 

.40 
 

มาก 
 

2 3.63 
 

.75 
 

มาก 
 

4 
 

3.84 
 

.75 
 

มาก 
 

3 
 

3. การบริหารงาน
บุคคล 

3.93 .51 
 

มาก 
 

1 3.99 
 

.49 
 

มาก 
 

3 3.83 
 

.74 
 

มาก 
 

1 4.12 
 

.60 
 

มาก 
 

4 
 

4. การบริหารงาน
ทั่วไป 

3.50 
 

.38 
 

มาก 
 

4 3.78 
 

.41 
 

มาก 
 

4 
 

3.72 
 

.49 
 

มาก 
 

3 3.86 
 

.33 
 

มาก 
 

2 
 

รวม 3.77 .42 มาก - 3.94 37 มาก - 3.72 .60 มาก - 3.92 .49 มาก - 

 
อภิปรายผล   

จากผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียน ในอ าเภอโกสุมพิสัย
ผู้วิจัยจะได้สรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย โดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย ได้มีแผนการพัฒนาการจัดการ
ทุกด้าน มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนประจ าทุกปี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่และด าเนินการตามแผน จากนั้น มีการประเมินตนเอง มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการด าเนินการด้านต่าง ๆ การบริหารงานที่เป็นระบบจะท าให้
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ผู้ปกครองที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนได้มีการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองเสมอท าให้ผู้ปกครอง ได้
ทราบถึงการด าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนท าให้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ความ พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย ได้ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา  

1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย ได้มีการติดต่อประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของโรงเรียน รวมถึงทางโรงเรียนจัดให้มีการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนด้านอาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน  

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย   
มีบุคลากรจ านวนครูที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่เกิดปัญหาได้อย่าง
ทั่วถึง และครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนอีกทั้งโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม ครูทุกคนในโรงเรียนได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู  ครูจึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจ 

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน สร้างบรรยากาศที่ผู้ปกครองนักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง ท าให้เกิด
ความประทับใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกับโรงเรียนและมีความพึงพอใจ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย    
จ าแนกได้ ดังนี้ 

 2.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัย ส าคัญ ยกเว้น ด้านการ
บริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติได้มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนต้องจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท าให้ผู้ปกครองทุกคนได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว ในการจัดการศึกษาของ
ชาติจึงมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาสูงสุด ทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและงาน
วิชาการอยู่เสมอ  โดยมีการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจึงท าให้ครูและผู้ปกครองมี
โอกาสได้พบกันอยู่เสมอ การที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจึงท าให้ผู้ปกครองที่มีวุฒิทาง
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2.2 จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองทุกอาชีพต่างก็คาดหวังให้บุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีขึ้น โดยทางโรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีการจัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้สะอาดและร่มรื่นสวยงาม พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก รวม ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จนท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม ท าให้ผู้ปกครองทุกคนมีความพึงพอใจในพัฒนาการของบุตรหลาน
ของตน  นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู้ปกครองทุกปีการศึกษา มีการเชิญผู้ปกครองในอาชีพต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนในโอกาสที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการมาให้ความรู้แก่นักเรียนในบางโอกาส   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป  
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรการ

สอนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน โดยการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง  มีการ
เชิญวิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น   และควรจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนช้า 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาพัสดุและสินทรัพย์ โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สมาคมผู้ปกครอง 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ครูควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยการจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน-มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ให้ความรักและความเมตตาต่อเด็กอย่างเสมอหน้า ติดตามความ
ประพฤติของนักเรียนรายบุคคลและครูควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของเด็ก  โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างข้อตกลงของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบและควร
น าความคิดเห็นของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  
เนื่องจากพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก แต่ยังอยู่ในอันดับสุดท้าย จึงมีข้อ เสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารงานด้านการบริหารงานงบประมาณ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอโกสุม
พิสัย 
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รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น วทิยาลัยชุมชนสระแก้ว 

The Results of Learning Management Using Community and Experience 
Based Local Government Seminar Course, Sakaeo Community College 

 

พัชรินทร์ โตตระกูล1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง นักศึกษาจ านวน   
42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และ
ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น  
เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ มีความเช่ือมั่น 0.82 และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน จ านวน 20 ข้อ มีความเช่ือมั่น 0.83 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากนั้นผู้รายงานได้ท าการสอนและจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน เป็นเวลา 45 คาบๆ ละ 50 นาที ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดียวกับการด าเนินการก่อนเรียนแต่ใช้วิธีสลับข้อ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน น าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent  Samples)   
ผลการศึกษา พบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็น

ฐาน รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับพอใจมาก 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 
 

                                           
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
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Abstract 
This study aimed to study students’ achievement and their satisfaction on the instruction 

using community and experience based. The population was 42 diploma students of Sakaeo 
Community College that enrolling in a course of local government seminar in the first semester, 2015. 
The instruments were 1) 7 lesson plans using community and experience based, 2) the multiple-
choice achievement test with 50 items which the reliability was 0.82 and 3) satisfaction questionnaire 
with 20 items which the reliability was 0.83. Data collected by using pretest -posttest, teaching the 
students with forty – five 50-minte sessions and asking them with the satisfaction questionnaire. The 
statistics used were a mean (µ), standard deviation and t-test for dependent samples. 

The results of the study were 1) The students’ achievement after the instruction using 
community and experience based was significantly higher at .01 level and 2) The students’ satisfaction 
was in high level. 
Keywords: Learning Management Using Community and Experience Based, Local Government 
Seminar Course 

 
ความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นงานและรากฐานที่ส าคัญในระบบของสังคม  เพราะเป็นกลไกที่ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในสังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาแก่เยาวชนได้ครบถ้วน ล้วน
พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน  สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถด ารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช. 2527: 234)   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาของประเทศ  
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการพัฒนาสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นอย่าง
ต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 21-25) และการศึกษาต้องให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (กรมวิชาการ. 2545: 11) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550: 13) ที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ คือ มุ่งพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและมี
ดุลยภาพ ต้องสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว . 2545: 3 - 30) 
วิทยาลัยชุมชนได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่นั้นเป็นผลให้วิทยาลัยชุมชนมีวิธีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
โดยจัดในรูปแบบที่เปิดกว้างหลากหลาย 

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นท้ังด้านการเข้าเรียน ตารางเรียน สถานท่ี
เรียน วิธีการเรียนการสอนและการส าเร็จการศึกษา เช่น ผู้เรียนจะเรียนทางไกล เรียนภาคปกติ หรือภาคค่ า หรือ
วันหยุดราชการ มุ่งเน้นคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหาร
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จัดการ ท้ังนี้การด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (ส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน. 2546: 2) เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุผล และเป็นไปตามบทบาทดังกล่าว 
จึงควรจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พุทธศักราช 2542 (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 25) ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 ให้
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ    

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น (Seminar in Local Governing) เป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยก าหนดให้ศึกษารายกรณีศึกษาทางด้านการพัฒนา
องค์กรปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นสภาพปัญหาและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการท้องถิ่น 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา  ทั้งนี้อยู่ในความควบคุม
ของอาจารย์ผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถท ากรณีศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่น น าเสนอ
ผลงานการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปประเด็นส าคัญจากกระบวนการสัมมนา จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้สอนต้องศึกษาและหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชาดังกล่าว และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่การจัดการเรียนรู้นั้นต้องยึดหลักการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้รายงานในฐานะผู้สอนในรายวิช า
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น (Seminar  in  Local  Governing) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งที่สามารถตอบสนองการ
เรียนรู้ในวิชาดังกล่าวคือ การสอนโดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน การสอนโดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็น
ฐาน (Community – based Education) เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาและมีประสบการณ์ตรง เป็นกล
ยุทธ์ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ว่าตนเองประสงค์จะเรียนรู้อะไร โดยมีชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่กว้างขวางที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้
ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้วิชาการ การท างานและอาชีพ ด้านการพัฒนาการของบุคคลและสังคม ด้านคุณค่าของการ
บริการและงาน  และด้านความเข้าใจและหาใช้แหล่ งประโยชน์ของชุมชน (Owen and Wang. 1996 : 142)  
สอดคล้องกับการวิจัยของ ธิดารัตน์ สุภานันท์ และคนอื่นๆ (2546: 94) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนกับการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิชาสังคมไทยและวิชาไทยศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับการเรียนการสอน 

ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้ ต้องส่งเสริมการน าวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชน
เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น (Seminar in Local Governing) ขึ้น  
เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความรู้สึกพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาการปกครอง
ท้องถิ่นและสามารถน าประสบการณ์จากการศึกษาชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็น
ฐาน รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับพอใจมาก 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชา
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน โดยด าเนินการตามแผนด าเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน ที่ได้หาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้จริงกับ
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ภาคเรียนที่  
1  ปีการศึกษา 2558 จ านวน  2  ห้อง จ านวน 42 คน ระหว่างวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2558  ใช้เวลา 45 คาบ คาบละ 50 นาที ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอีก 2 ช่ัวโมง โดยได้ด าเนินการ
ดังนี ้

1. ทดสอบก่อนเรียน(Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน  50  ข้อ มีความเช่ือมั่น  
0.82     

2. ท าการสอนด้วยแผนการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น (Seminar in Local Governing) โดย
ใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รวมเวลา 45 คาบ ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ 

2.1 ให้นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้รายงานด าเนินการสร้างขึ้นโดยมีโครงร่าง
กรอบค าถาม ได้แก่   

2.1.1 สภาพและโครงสร้างทั่วไปของชุมชน   
2.1.2 วัฒนธรรมชุมชนเพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งมีแนวทางอย่างไร   
2.1.3 เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียงมีแนวทางอย่างไร   
2.1.4 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชนมีแนวทางอย่างไร   
2.1.5 วิถีประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทางอย่างไร   
2.1.6 การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนมีแนวทางอย่างไร   
2.1.7 การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนมีแนวทางอย่างไร   และ 
2.1.8 ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนมีใครบ้าง   

ซึ่งแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการ  ทฤษฏี  แนวคิด  และรูปแบบการจัด
กิจกรรม  จากอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  จ านวน  3  ท่าน  คือ  นายสาย
ชล  กลัดบุปผา,  นายจ ารัส  ฉิมมาฉุย,  และนายพีระ ฤทธิ์เดช 

2.2 น าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อขออนุมัติ แล้วให้
นักศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาการ
ปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง นักศึกษาจ านวน 42 คน ลงพื้นที่หมู่บ้านใหม่คลอง
ปูน ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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2.3 นักศึกษานัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ านวน 42 คน แบ่งการท างานออกเป็นกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อสัมภาษณ์
ประสบการณ์จากผู้น าชุมชน คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้อาวุโส และประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ในภาคสนาม
หมู่บ้านใหม่คลองปูน ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2558    

2.4 นักศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์จากหมู่บ้านใหม่คลองปูน ต าบลสระแก้ว   
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัดสระแก้ว ด้วยการ
บันทึกภาพกิจกรรม ถอดเทปบันทึกเสียงค าให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งจัดพิมพ์ค าให้สัมภาษณ์ ทั้งที่ได้จากการบันทึกเสียง 
ค าสัมภาษณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.5 นักศึกษาน าค าสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ได้จัดพิมพ์แล้ว ส่งกลับไปยังผู้ให้สัมภาษณ์ท า
การตรวจสอบเนื้อหา เพื่อหาความเช่ือมั่นและยืนยันในค าให้สัมภาษณ์ของตนเอง และถ้าหากข้อมูลใดที่ขาด ตก
บกพร่องก็ให้ผู้ให้สัมภาษณ์แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้ครบถ้วนด้วย 

3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 50 ข้อ ชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียนแต่ใช้การสลับข้อ  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าเฉลี่ย () และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนของนักเรียนกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ศึกษาหาได้จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2544: 34 - 59)   
 2. สถิติการทดสอบค่าที (t-dependent)    

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็น
ฐาน รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับพอใจมาก 
 
อภิปรายผลการศึกษา  

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน  รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น  
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ได้ผลการศึกษาและผลการอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน  
รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐานที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบและ
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน นอกจากน้ี การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้นักศึกษา
ได้ศึกษาสภาพจริง ลงมือปฏิบัติจริง จากหมู่บ้านใหม่คลองปูน อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งกระบวนการการศึกษาชุมชน กระบวนการท างานกลุ่ม การรวบรวมและวิเคราะห์
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ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดของสุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2543: 8) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแนวคิดของทิศนา   แขมมณี 
(2548 : 68) ที่เสนอหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Con-Struct) ความรู้ด้วยตนเอง ท าความเข้าใจ สร้างความหมายของสาระข้อความรู้ให้แก่
ตนเอง ค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน 
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ให้ผู้เรียนมีบทบาท  มี
ส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ  (Process) ควบคู่ไปกับ
ผลงาน (Product) และให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Application)  สอดคล้องกับแนวคิด
ของโอเว่น และ แวง (Owen and Wang. 1996: 142) ที่ว่า การเรียนรู้ที่ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้วิชาการ การท างานและอาชีพ ด้านการพัฒนาการของบุคคลและสังคม ด้านคุณค่ าของการ
บริการและงาน และด้านความเข้าใจและหาใช้แหล่งประโยชน์ของชุมชน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธิดารัตน์ สุภานันท์ และคนอื่นๆ (2546: 94) ทีไ่ด้วิจัยเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับการเรียนการสอน
รายวิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิชาสังคมไทยและวิชาไทยศึกษา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับการเรียนการสอนรายวิชา มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิชา
สังคมไทยและวิชาไทยศึกษา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง
รายวิชากระบวนการทางมานุษยวิทยา แนวคิดการเรียนรู้วิถีชุมชน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และโมเดลซิปปา 
(CIPPA  Model) เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเองในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานโดยอาจารย์อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเรียง 
ขจรศิลป์ (2546: บทคัดย่อ) ซึ่งวิจัยเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพเรื่อง  เกษตรผสมผสาน 
ครบวงจรโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีทักษะที่
พึงประสงค์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของดาราพร คงจา กมลทิพย์ ตั้งหลัก
มั่น และนิทรา ประยูรศิริศักดิ์ (2548: 54) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนวิชาไทยศึกษา โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เป็นการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนวิชาไทยศึกษา โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ใน 2 ด้าน คือด้านที่ 1 สมรรถนะด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ สมรรถนะด้านท่ี 2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในหน่วยการเรียนวิชาไทยศึกษา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ในด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสถานท่ีและสิ่ง
สนับสนุน ผลการวิจัยพบว่า 

 1) สมรรถนะด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลของผู้เรียนหลังเรียนหน่วยการเรียน
วิชาไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และสมรรถนะ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนหลังเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58  

 2)  ผลการจัดการเรียนการสอนด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
เนื้อหาวิชาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสถานที่เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภา อยู่
ยืน  และคนอื่น ๆ (2548 : 79) ที่ได้วิจัยผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา
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มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิชาสังคมไทย ในนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  
ปีการศึกษา 2547 ผลการวิจัยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (คะแนนทีเฉลี่ย 70-79)  ร้อยละ  59.21   

จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้
ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาการ
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน  รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา  
โปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2  
ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน ได้พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนของการใช้
ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐานซึ่งประกอบด้วยขั้นการก าหนดกรอบหรือการวางแผน (Framing  Planning)  ขั้น
ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Actives  Itself) และขั้นการสะท้อน (Reflect) (Owen  and  Wang. 1996 : 143) 
นอกจากนี้ในกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพของชุมชนจากการปฏิบัติจริง สัมผัสวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่ศึกษาอย่างแท้จริง เป็นเวลา 45 ช่ัวโมง ตั้งแต่กระบวนการแรกคือ   

การเตรียมการ สู่กระบวนการศึกษาชุมชน และการสรุปผลการศึกษา ท าให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึง
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างถ่องแท้ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ สภาพและโครงสร้างทั่วไปของชุมชน  
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน  วิถีประชาธิปไตยในชุมชนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชน ท าให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ สุภานันท์ และคนอื่นๆ (2546 : 94) ที่ได้วิจัยเรื่องการบูรณาการการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  วิชาสังคมไทยและวิชาไทยศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชากระบวนการทาง
มานุษยวิทยา แนวคิดการเรียนรู้วิถีชุมชน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และโมเดลซิปปา (CIPPA  Model) เป็น
กรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ในชุมชน
มากกว่าการเรียนรู้ในช้ันเรียน นักศึกษามีความสุขต่อการเรียนรู้ในระดับมาก และประชาชนในชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภา อยู่ยืน และคนอื่น ๆ (2548 : 
79) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชามนุษย์กับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม วิชาสังคมไทย ในนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2547  
ผลการวิจัยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็น
ฐาน รายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ถ่องแท้ 
จัดเตรียมเอกสาร และแบบทดสอบ ตลอดจนคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใช้ให้นักศึกษาได้ศึกษาให้พร้อมก่อนการ
จัดการเรียนรู้ 
 2. ควรสร้างความเข้าใจ และอบรมการศึกษาชุมชนให้กับนักศึกษาก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทั้งการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการบันทึกผลการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์ เป็น
ต้น 
 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน ผู้สอนควรช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะ
ทางสังคม ทักษะกระบวนการกลุ่ม ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการสรุปความ เป็นต้น 
 2. ควรสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน ในรายวิชาอื่น ๆ   
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ 
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวดัมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

The Management of Child Development Center under Tambon 
Nongkungsawan Administrative Organization, Kosumphisai District, 

Mahasarakham Province in accordance with Standard of Child Care 
Center of the Nation. 

 
อุมาพร  รักษาภักดี1  สุทธิพงศ์  บุญผดุง2 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ 
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์   สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคามจ านวน  103 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพเด็ก ( = 4.26) 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ( = 4.23) และด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ( = 
3.82)    

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ ทั้ง 3 ด้านมีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่างๆ โดยมี
งบประมาณที่เหมาะสม พร้อมกับประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ศึกษานิเทศ นักวิชาการศึกษา และ
กรรมการศูนย์เด็กเล็ก เพื่อร่วมกันว่างแผนพัฒนา รวมทั้งมีการก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง และจ าเป็นต้อง
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ส่งบุคลากรเพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี ส าหรับห้องเรียนเด็กควรมีความปลอดภัยในเรื่องพื้นควรมี
การใช้พื้นพลาสติกกันเด็กหกล้ม ด้าน 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครูผู้ สอนควรจัด
ประสบการให้ครบสาระตามหลักสูตร ในด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยควรจัดให้มีความสะอาดในเรื่องอาหาร ภาชนะ 
ทั้งผู้ประกอบอาหาร 3) ด้านคุณภาพเด็ก ควรมีบันทึกพัฒนาการของเด็กในสมุดเป็นประจ า และพัฒนาเด็กให้ได้ตาม
เกณฑ์ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีการประสานโรงพยาบาลเพื่อเข้าตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจ า ควรจัดกิจกรรมที่
พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย พร้อมประเมิน
พฤติกรรมเด็กทุกครั้ง  และส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีรู้จักหน้าท่ีของตน 
ค าส าคัญ  :   การบริหารจัดการ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
 

Abstract 
 The objectives of the research were  1) to study level of management for development of  
child development center under office of TambonNongkungsawan Administrative  Organization, 
Kosumphisai District,  Mahasarakham  Province  in  accordance  with  standard  of  child  care  
center  of  the  nation  2)  to  study  the  guideline  for  development  of  child  development  
center  under office  of  Tambon Nongkungsawan  Administrative  Organization, Kosumphisai 
District, Mahasarakham Province in accordance with standard of  child care center of the nation. 
The sampling used for the research were the center’s chief, teachers, care taker of  children, and 
committee of  child development center and parents of the children totaling 103 people derived 
by purposive sampling especially those who were involved with the  child development center. 
The tools used for data collecting were questionnaires with 5 levels in rating scales, and the 
questionnaires with structured interview, and the statistics used for data analysis was Frequency, 
Percentage, Mean and Standard Deviation.    

The findings were as followed: 
1. The management of child development  center under office of TambonNongkungsawan 

Administrative Organization, Kosumphisai District, Mahasarakham Provincein accordance with the  

child care  center of the nation  was  totally  found that it was at high level ( =4.10), and when 
considering on each aspect it was found that all aspects were at high level being prioritized from 

high to low levels in the followings: Child quality ( =4.26), learning processing for child 

development promotion  =4.23), management of  child development center ( =3.82). 
2.  There would be 3 aspects of the guideline for development of  child development 

center management under office of TambonNongkungsawan Administrative Organization, 
Kosumphisai District, Mahasarakham Province in accordance with standard of child  care center of 
the nation as follows:  1) For the aspect of management of child development center it should be 
systematic management, implementation planning, vision, mission, and objectives for the 
management should be clearly specified, with together the proper budgeting, and coordination with 
local administrators such as educational supervisors, academics, committee of the  child 
development center. A part from this the personnel should follow up data and information in 
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continuation, the personnel should be well trained for learning and teaching development in yearly 
basis, for the  children should be highly safety, the floors for playing and learning should made of 
plastic for sliding protection of the children  2) for the aspect of management involving with 
learning process of the children all teachers should provide the proper experience to complete the 
curriculum specified for the children, and the health and hygienic food the teachers should provide 
to cover according the nutritional management for the children  3) for the quality of the children, 
children’s development should always be recorded in the record books, the children’s 
development should be made according to their criteria completely to make all the children be 
really strong, the administrators should coordinate the hospital yearly for this, the activity for 
development of mind social participation and wisdom of the children should organized, how to use 
social media to satisfy the children with assessment of their behavior should be made, how to 
promote or encourage all the children to respect social rules and regulations to make them learn 
their responsibility duty should be made. 
Keywords : Management , Childhood Development Centers , Standard of  Child  Care  Center of 
the  Nation. 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ใน
กฎหมายส าคัญหลายฉบับนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ต่อเนื่องถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ก าหนดให้การจัดระบบโครงสร้า งและกระกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาระดับระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องทุกรูปแบบ ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)และกรุงเทพมหานคร  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้มีการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศิริเดช  สุชีวะ, 2550 : 1) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
การปกครองท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเพื่อรองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนตั้งแต่
ปี พ.ศ.2545  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง  ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา 4 
และมาตรา 18  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรูปแบบการบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างน้อยด้านละ 2 คน  ซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ ส า หรับงบประมาณในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจากรัฐส่วนหนึ่ง  ส าหรับ
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เป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วน
หนึ่งเป็นงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  
มาสนับสนุนตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภาระกิจการด าเนินงาน
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5  ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของรัฐบาลซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยก
เป็น 6 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากร  ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสตูร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2553 : 55) 
 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กุงสวรรค์  อ าเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  ได้เปิดให้บริการด้านการศึกษาระดับปฐมวัย อายุตั้งแต่ 2 – 5 ปี   
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีรูปแบบการ
บริหารงานเป็น 6 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากร  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แล ะความ
ปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านการ
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในปี พ.ศ.2558 พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีสภาพการพัฒนารูปแบบการบรหิารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จากการศึกษาดังกล่าว  ผู้ศึกษาค้นคว้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงสนใจใช้แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานศูนย์
เด็กแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสาคาม ให้ได้แนวทางการบริหารศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์  อ าเภอ
โกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
สวรรค์  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
สวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะขอบเขต ดังน้ี 
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 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามจ านวน จ านวน  
140  คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 103 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน  5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (Variables) 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
   2.1.1 สถานภาพของบุคคล ได้แก่ หัวหน้าศูนย์  ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ   3 ด้าน 
(ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. 2555 : 3 - 29) ดังนี ้
   2.2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 
   2.2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
   2.2.3 ด้านคุณภาพเด็ก 
 3. พ้ืนที่ด าเนินการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 4. ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม  2559 – มกราคม   2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้ศึกษาได้
สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาจากคู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์เด็ก (สทด.) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  (ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. 2555 : 3 – 29) ซึ่งจ าแนกออกเป็น มาตรฐาน
การด าเนินงาน 3 ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และด้านคุณภาพเด็ก 
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 1.1 แบบสอบถาม 
   เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก ่
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์         
 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  และด้าน
คุณภาพเด็ก 
 1.2 แบบสัมภาษณ์ 
 เป็นแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้านคุณภาพเด็ก 
 2. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 2.1 แบบสอบถาม 
  2.1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ
นักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  แล้วน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม   
  2.1.2  สร้างแบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.1.3  สร้างแบบสอบถามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กุงสวรรค์  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  จ านวน  3  ด้านๆ ละ  20  ข้อ 
  2.1.4  ก าหนดค่าระดับแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102) 
   5  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ มาก 
   3  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ น้อย 
   1  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
  2.1.5  การหาคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า  จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  โดยหาค่าดัชนีสอดคล้อง 
(Index  of  Item  Objective  Congruence) IOC จ านวน  3 คน (พิสณุ ฟองศรี.  2552 : 155)   
  2.1.6  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ 
(Try  out) กับผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 20 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Co-efficient  
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Method)  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ตั้งแต่ .80 ขึ้นไป (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2550 : 313) จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามหลัง
ทดลองใช้อีกครั้ง  แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 2.2 แบบสัมภาษณ์ 
  2.2.1  ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กตามตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  (Structured 
Interview) 
  2.2.2  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  (Structured Interview)   ให้ครอบคลมุตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการศูนย์เด็กเลก็ ด้านการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก และด้านคณุภาพเด็ก 
  2.2.3  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ   
  2.2.4  จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับจริง เพ่ือน าไปสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  5  คน ได้แก่  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ครูผู้ดูแลเด็ก   
เพื่อการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอ
โกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาต ิ
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
                1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  2) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  3) ส่งแบบสอบถาม กับ ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  103 คน    
  4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3.2 การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
                1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ถึง ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก และ ครูผูดู้แลเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์  อ าเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  5  คน  เพื่อขอเข้าด าเนินการสัมภาษณ ์
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  วิเคราะห์แบบสอบถาม ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผล
การศึกษา 
  2)  วิเคราะห์แบบสอบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  แล้วน ามาแยกเป็นหมวดหมู่  โดย
น าข้อมูลที่จัดหมวดหมู่แล้วมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
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 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอ
โกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติ  สรุปได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิจยัจากการสอบถาม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ปรากฎตามตารางดังนี ้
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  S.D. ระดับการ

บริหาร 
1. ด้านคุณภาพเด็ก   3.82 .40 มาก 
2. ด้านการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 4.23 .25 มาก 
3. ด้านการบริหารจดัการศูนยเ์ด็กเล็ก 4.26 .38 มาก 

รวม 4.10 .21 มาก 

  
 จากตาราง  พบว่า ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
สวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้านการ
บริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก  
 2. สรุปผลการวิจยัจากการสัมภาษณ ์
 จาการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า ตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ ทัง้ 3 ด้านมีดังนี้  

2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น ศึกษานิเทศ นักวิชาการศึกษา และกรรมการศูนย์เด็กเล็ก เพื่อร่วมกันว่างแผนพัฒนา  

2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในเรื่องโภชนาการสุขภาพอนามัยควรจัด
ให้มีความสะอาด  

2.3 ด้านคุณภาพเด็ก ควรมีบันทึกพัฒนาการของเด็กในสมุดเป็นประจ า ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์โดยใช้สื่อท่ีหลากหลาย และส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี
รู้จักหน้าท่ีของตน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ 
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับสอดคล้องกับ งานวิจัยของ กนกวรรณ แช่มช้อย (2555 : 87) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้า
ส่วนการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบดีว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่วนราชการต่างๆ ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ภายใต้การส่งเสริมสนับ สนุนการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในด้านวิชาการงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง มี
จุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจ
ด้านการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของรัฐบาลท าให้องค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  3 ด้าน ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
 นอกจากนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้มีแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ประจ าไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และการให้ความรู้ต่างๆ จึงท าให้มีระดับการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ยังพบข้อเสนอว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาเกี่ยวด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ีซึ่งกาญจนา  ศรีไกร (2557: 67) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกงุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ีพบข้อเสนอในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ขาดอาคารที่ไม่เพียงพอ ขาดสถานที่ท ากิจกรรม
กลางแจ้งเครื่องเล่นสนามยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มั่นคงปลอดภัยไม่เหมาะสมกับเด็ก  

จากผลการศึกษาท่ีพบว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ควรมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านคุณภาพเด็ก สอดคล้องกับ พัฒนา พงษ์สนิท (2554 : 81) ซึ่งได้ท า
การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กเล็กน่าอยู่: กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
อ าเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร ที่พบว่ามีปัญหาในการการวางแผน การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ดั้งนั้นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเล็กเล็กควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ งบประมาณที่
เหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวิชาการให้มากขึ้น จะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก มีความสะอาดในเรื่องอาหาร นอกจากนี้ในส่วนของคุณภาพเด็ก จ าเป็นต้องพัฒนาเด็กให้ได้ตามเกณฑ์ทุกคน  มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค ์ อ าเภอ
โกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติ  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้

จากผลการศึกษาที่พบว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
สวรรค์อ าเภอโกสุมพิสยั  จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยการบริหารงานน้อยกว่าด้านอื่นๆ น้ัน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาจะต้องพัฒนากระบวนการบริหารโดยให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ  
และติดตามการด าเนินงานตามแผนของศูนย์ ผู้บริหารควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลควรมี
การจัดอบรม สัมมนา จัดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเล็กเล็กต้นแบบหรือศูนย์ท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
  2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กศน.ต าบลของคณะกรรมการ กศน.ต าบล 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกดัส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 
The Participation in Education Administration of Sub-DistrictNon-formal 
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Nakhon Ratchasima Province 
 

ภาสกร เมิดจันทึก1   วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กศน. ต าบล 

ของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น  จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการ กศน. ต าบล 303 คน และครู กศน.ต าบล 80 คน 
รวมทั้งสิ้น 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test แบบ Independent Samples)   

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน กศน. ต าบล  รองลงมาคือ ด้าน
การบริหารจัดการ กศน. ต าบล  และด้านการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล  ตามล าดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ 
ด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล 

2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

3.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้าน
การบริหารจัดการ กศน.ต าบล และด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอ 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วทิยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
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Abstract 
The objectives of this study were to study and compare the participation in education 

administration of the Sub-District Non-formal and Informal Education Center committees of Rom 
Yen Group District, Nakhon Ratchasima Province. The sample used in the study consisted of 303 
committees and 80 teachers of Sub-District Non-formal and Informal Education Center, total 383 
persons. The questionnaire with 5 rating scales was used as a tool with IOC between 0.67-1.00 and 
the reliability at 0.93. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and t-test.  

The results of the study revealed that: 
1. The participation in education administration of the Sub-District Non-formal and 

Informal Education Center committees of Rom Yen Group District, Nakhon Ratchasima Province. was 
at high level as a whole. When considering by aspect, the highest practice was the measure in 
performance development of administration of the Sub-District Non-formal and Informal Education 
Center, followed by the management and the knowledge management. The lowest one was the 
establishment.  

2. The compantive result of the participation in education administration of the Sub-
District Non-formal and Informal Education Center committees of Rom Yen Group District, Nakhon 
Ratchasima Province, classified by position was as a whole and by aspect significantly different at 
the statistical level  of .05 except the management aspect which was not different. 

3. The compantive result of the participation in education administration of the Sub-
District Non-formal and Informal Education Center committees of Rom Yen Group District, Nakhon 
Ratchasima Province, classified by experience as a whole and by aspect significantly different at the 
statistical level of .05 except the management and the measure in performance development 
aspects which were not different.  
Keywords : The Participation in Education Administration, Informal Education Center Committees 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองในปัจจุบันก่อให้เกิดภาวะวิกฤติแก่สังคมไทย
เป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อคนไทยและประเทศชาติโดยรวม(กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2546 : 16)  คนใน
สังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในทิศทางที่
เหมาะสม  ถูกต้องและ  ต่อเนื่อง  จึงจะท าให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข  สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  
และใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปัจจัยของการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญาและรู้จักแก้ปัญหาเพื่อการด ารงอยู่ของตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดังกล่าว  การเรียนรู้นับว่าเป็น
กระบวนการส าคัญยิ่งโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากสภาพการณ์จริงและจากเง่ือนไข
รอบ ๆ  ตัว  ตลอดจนการแสวงหาทางออกของปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ทั้งในการท างานและการด ารงชีวิตมีการเรียนรู้ไป
แก้ปัญหาไป  สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ  ความสนใจจากองค์ความรู้ภายในชุมชนที่มีอยู่และองค์ความรู้
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ภายนอกชุมชนที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการจะช่วยให้คนในชุมชนสามารถจัดการ
วิถีชีวิตของตนและชุมชนให้สมดุลเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้ 

ด้วยสภาพข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาอุปสรรคการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีผ่านมา และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนั้น เป็นเหตุผลความจ าเป็นรองรับการจัดให้มี 
กศน.ต าบล ซึ่งสาระส าคัญเกี่ยวกับ กศน.ต าบล ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้การมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ให้ปรากฏผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ “คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
กศน.ต าบล ของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดนครราชสีมา เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กศน.ต าบล ของคณะกรรมการ กศน. 
ต าบลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กศน. ต าบลของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กศน. ต าบลของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. คณะกรรมการ กศน. ต าบล ที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 

2. คณะกรรมการ กศน. ต าบล ที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ กศน.ต าบล และครู กศน.ต าบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น จ านวน 680 คน จ าแนกเป็นคณะกรรมการ กศน.ต าบล จ านวน 505 คน และครู กศน.
ต าบล จ านวน 85 คน  
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ กศน.ต าบล และครู กศน.ต าบล ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น จ านวน 383 คน จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการด ารง

ต าแหน่งของคณะกรรมการ กศน.ต าบล  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการ กศน.ต าบล และครู กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) มี 5  
ระดับ  

ตอนที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการ กศน.ต าบล และครู กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยท าการวิเคราะห์

ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษาและต าแหน่งของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ท้ังโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชุม  ศรีสะอาด, 2553 : 42-49) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน.ต าบลศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง โดยการ
ทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent Sample) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ต าแหน่งคณะกรรมการ กศน. ต าบล 

ต าแหน่งและประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

1.  ต าแหน่ง 
     คณะกรรมการ กศน. ต าบล 

 
303 

 
79.10 

     ครู กศน. ต าบล 80 20.90 

รวม 383 100.0 

2.  ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 
     ต่ ากว่า 4 ปี 

 
114 

 
29.77 

     4 ปีขึ้นไป 269 70.23 

รวม 383 100.0 

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคณะกรรมการ กศน.ต าบล 303 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 

เป็นครู กศน. ต าบล 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่ ากว่า 4 ปี 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.77 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 4 ปีขึ้นไป 269  คน คิดเป็นร้อยละ 70.23 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกเป็นรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ระดับปฏิบัต ิ

ในการด าเนินงาน กศน.ต าบล X̅ S.D. แปลผล ล าดับที ่

1. ด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล 4.41 0.247 มาก 4 

2. ด้านการบริหารจดัการ กศน.ต าบล 4.46 0.249 มาก 2 

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล 4.43 0.249 มาก 3 

4. ด้านมาตรการพัฒนาการด าเนนิงาน กศน.ต าบล 4.47 0.250 มาก 1 

รวม 4.44 0.173 มาก  

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ

มาก (X̅ = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน 

กศน.ต าบล (X̅ = 4.47)  รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ กศน.ต าบล (X̅ = 4.46) และด้านการจัดการเรียนรู้ของ 

กศน.ต าบล (X̅ = 4.43)  ตามล าดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล (X̅ = 4.41) 
3.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่ง 
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ตารางที่ 3  การเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มรม่เย็น จังหวัดนครราชสมีา  จ าแนกตามต าแหน่ง   

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

ต าแหน่ง n �̅� S.D. ผลตา่งค่าเฉลีย่ t p –value 

1. ด้านการจัดตั้ง กศน. ต าบล คณะกรรมการ 303 4.39 0.24 -.09 -3.02 .003* 

คร ู 80 4.49 0.24    

2. ด้านการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล 

คณะกรรมการ 303 4.45 0.25 -.04 
-

1.67 
.

097 

คร ู 80 4.50 0.20    

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ของ 
กศน.ต าบล 

คณะกรรมการ 303 4.42 0.25 -.07 
-

2.43 
.

015* 

คร ู 80 4.49 0.23    

4.  ด้านมาตรการพัฒนาการ
ด าเนินงาน กศน.ต าบล 

คณะกรรมการ 303 4.46 0.24 -.06 
-

2.03 
.

043* 

คร ู 80 4.52 0.25    

รวม 
คณะกรรมการ 303 4.43 0.17 -.06 

-
3.25 

.
001* 

คร ู 80 4.50 0.15    

*  p    .05 
 

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. 
ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกดา้นมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

4.  การเปรียบเทยีบการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มรม่เย็น จังหวัดนครราชสมีา จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่ง 
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ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

ประสบการณ ์ n �̅� S. D. 
ผลตา่ง
ค่าเฉลี่ย 

t p -value 

1. ด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล ต่ ากว่า 4 ปี 115 4.35 0.23 -.089 -3.29 .001* 

4 ปีขึ้นไป 268 4.44 0.24    

2. ด้านการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล 

ต่ ากว่า 4 ปี 115 4.42 0.25 -.051 -1.87 .062 

4 ปีขึ้นไป 268 4.48 0.24    

3. ด้ านการจัดการเรียนรู้ของ 
กศน.ต าบล 

ต่ ากว่า 4 ปี 115 4.40 0.26 -.057 -2.06 .040* 

4 ปีขึ้นไป 268 4.45 0.23    

4.  ด้ านมาตรการพัฒ นาการ
ด าเนินงาน กศน.ต าบล 

ต่ ากว่า 4 ปี 115 4.44 0.25 -.046 -1.67 .094 

4 ปีขึ้นไป 268 4.48 0.24    

รวม ต่ ากว่า 4 ปี 115 4.40 0.16 -.061 -3.22 .001* 

4 ปีขึ้นไป 268 4.46 0.17    

*  p    .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. 
ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา   จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล มีการปฏิบัติ
ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบลศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. 
ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  ในภาพรวม
และรายด้านมีการปฏิบัติระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านมาตรการพัฒนาการ
ด าเนินงาน กศน.ต าบล  รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ กศน.ต าบล   และด้านการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล  
ตามล าดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช อรรถกามานนท์ 
(2545 : 9 ) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมแสดงความ
คิดเห็นและกระท าในสิ่งท่ีเห็นพ้องต้องกัน ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหา ความต้องการของประชาชนชุมชน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางทางการพัฒนาโรงเรียน และงานวิจัยของ ปาริชาติ วลัยเสถียร
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และคณะ (2548 : 198-99 ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ  การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นประบวนการของ
การพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในกระบวนการพัฒนาพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การ
รวมกันค้นหาปัญหาการวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการการ 
ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 2. จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา   จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  1 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านทุกด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  
 3. จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ กศน. ต าบล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การด ารงต าแหน่ง พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่  2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านทุกด้านมีการปฏิบัติแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล มีการ
ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
เพื่อการน าผลการวิจัยที่พบครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้การปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้ 

1. ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการจัดตั้ง กศน.ต าบล ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ  และ (2) การมีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กรในชุมชน หน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดตั้ง กศน.ต าบล   แนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่ ให้คณะกรรมทุกคนทุกต าแหน่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และ มีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กรในชุมชน  หน่วยงาน และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง กศน.ต าบล เพื่อให้มีการจัดตั้ง กศน.ต าบลที่มาจากความต้องการของชุมชน 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ กศน.ต าบล  ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับชุมชน และ (2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานและให้บริการของ 
กศน.ต าบล แนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา 
ตัดสินใจ และวางแผน เพื่อให้มีการบริหารจัดการ กศน.ต าบลที่มาจากความกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
กศน.ต าบลและชุมชน 

3. ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบกิจกรรมและรับบริการจาก กศน.ต าบล และ (2) การมีส่วนร่วมในการจัดศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน แนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่ การจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยสื่อท่ีหลากหลาย เช่น การ
ประชุมชี้แจง สื่อออนไลน์ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ต าบลที่มา
จากความกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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4. ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านมาตรการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบกิจกรรมและรับบริการจาก กศน.ต าบลและ (2) การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  และ  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
แนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ประเมินผล และร่วมรับรู้ผล
การด าเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบลที่มาจากความกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
กศน.ต าบลและความต้องการของชุมชน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานท าให้ได้ข้อสังเกตว่า เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่ง  พบว่า  มีความคิดเห็นต่างกันในภาพรวมและดา้นย่อยในบางข้อของด้านหลัก  แนวทางในการแก้ปัญหาไดแ้ก่  
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมการด าเนินงาน ร่วมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และร่วมรับรู้ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล ของคณะกรรมการ กศน.ต าบล ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอที่เป็นเชิงคุณภาพ  มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้
คณะกรรมการ กศน.ต าบล ผู้บริหาร ครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ กศน. อย่างเป็น
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ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 

Listening And Speaking Abilities Of Young Children Construcative Toy 
Activities 

 

นงลักษณ์  งามข า1   ประภาพร คงวัดใหม่2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็ก
นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดป่าง้ิว จังหวัด
ปทุมธานี  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมา 1 ห้อง จากน้ันจับสลากนักเรียนมาเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น16 ครั้ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.64 การวิจัยครั้งนี้
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group  Pretest-Posttest  Design สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-Way Repeated ANOVA) และ Partial 𝑛2   
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมี

ระดับคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม (F 
= 1159.103) และรายด้านคือ การเข้าใจความหมายของค า (F = 166.698) ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง (F = 175.627) 
ด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ (F = 70.000) ด้านการแต่งประโยคปากเปล่า (F = 257.250) และด้านการเล่าเรื่อง (F = 
433.500) ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ส่งผลต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด 

โดยรวมร้อยละ 98.8 (Partial 𝑛2 = .988) และด้านการเข้าใจความหมายของค าร้อยละ 92.3 (Partial 𝑛2 = .923) 

ด้านการปฏิบัติตามค าสั่งร้อยละ 92.6 (Partial 𝑛2 = .926) ด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆร้อยละ 83.3 (Partial 𝑛2 = 

833) ด้านการแต่งประโยคปากเปล่าร้อยละ 94.8 (Partial 𝑛2 = .948) และด้านการเล่าเรื่องร้อยละ 96.9 (Partial 

𝑛2 = 969) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย,ความสามารถด้านการฟังและการพดู,ของเล่นสร้างสรรค,์การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์
โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค ์

 
 
 

                                                 
1 มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี
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Abstract  
The purpose of this research was to investigate the effect of construcative toy activities on 

the listening and speaking abilities of young children both in general and in individual areas. The 
samples were preschool boy and girl, with 4-5 years of age, of kindergarten 1 at Watpangiw school 
Pathumthnai province, in the first semester of 2015 academic year. One class was selecated by 
purposive random sampling. After that, 15 children were selected and construcative toy activities 
were used with them. The experiment was carried out 16 time within the period of 8 week – 2 day 
per week and 20 minutes per day. The instruments used in this study were construcative toy 
activities plans and test of  listening  and  speaking  abilities of young children with the index of 
consistency (IOC) between 0.60 – 1.00 and the reliability of 0.64. The research followed one-group 
pretes-posttest design and the data were statistically analyzed by one way repeated ANOVA and 

Partial  𝑛2   
The results of study were follows 
The means of listening  and  speaking  abilities of young children before and after the used 

of construcative toy activities were different with statistical significance at the level of p<.05 both in 
general (F = 1159.103)  and in individual areas of understanding word meanings  (F = 166.698) , 
following instructions (F = 175.627), defining things (F = 70.000), making oralsentences (F = 257.250), 
and telling stories (F = 433.500), The construcative toy activities affected the listening  and  speaking  

abilities in general at 98.8% (Partial 𝑛2  = .988), and in the areas of understanding word meanings 

at 92.3% (Partial 𝑛2  = .923), following instructions at 92.6% (Partial 𝑛2  = .926), defining things at 

83.3% (Partial 𝑛2  = .833), making oral sentences at  94.8% (Partial 𝑛2  = .948), and telling stories 

at 96.9% (Partial 𝑛2  = .969), respectively. 
Keywords : Young children,Listening  and  speaking  abilities, construcative toy, Construcative toy 
activities 

  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียน 
ดังนั้นการพัฒนาภาษาควรเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปีเป็นวัยท่ีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 136) ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ภาษาตามล าดับขั้นพัฒนาการ เริ่ม
จากความคุ้นเคยจากการได้ยิน  ได้ฟัง การพูดคุย สนทนา ท าให้พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่มเรียนจาก
ภาษาง่ายๆ เรียนรู้การใช้ค าศัพท์ด้วยการใช้ประโยค ครูสอนภาษาคนแรกของเด็กคือพ่อแม่ เสียงแรกท่ีเด็กได้ยินได้ฟัง
คือเสียงจากพ่อแม่ การโต้ตอบของพ่อแม่ท าให้เด็กเรียนรู้ภาษา การพูดและสนทนากับเด็กคือการสร้างเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 9-12) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็น ผู้เกี่ยวข้องควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะต่อการเรียนรูแ้ละการเรียนรูภ้าษาเป็นประเด็นที่ตอ้ง
พิจารณา ดังนั้นการฟังการพูดจึงเป็นทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันต
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พงษ์ (2550 : 110)  ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยต้องจัดให้สอดคล้องกับอายุ ธรรมชาติและความ
ต้องการของเด็กซึ่งมีความแตกต่างกัน  

กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาในด้านการฟังและการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ การสนทนา การอภิปราย การร้องเพลง การพูดค าคล้องจอง 
รวมทั้งการเล่นของเล่นสร้างสรรค์ ดังนั้นของเล่นจึงมีความส าคัญกับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเสมือน
เครื่องมือท่ีน าเด็กไปสู่การพัฒนาตนเอง ของเล่นสร้างสรรค์จึงเป็นสื่อท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า กับ
วัสดุทุกชนิดอย่างอิสระ ผ่อนคลาย ไม่ค านึงถึงความถูกผิด  ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของเด็ก ที่ชอบซักถาม ลงมือ
กระท าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เมื่อประสบความส าเร็จในงานที่ลงมือท ากระท าด้วยตนเอง ท าให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นใน
และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  ส่งผลให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว สรวง
ธร  นาวาผล (2542 : 5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเล่นซึ่งสรุปได้ว่า การเล่นช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย 
จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ด้านอารมณ์จะช่วยให้เด็กเป็นผู้มีอารมณ์
แจ่มใส เบิกบาน สนุกสนาน ด้านสังคมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถ
ร่วมเล่นกับเพื่อนได้อย่างสร้างสรรค์ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท าให้เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย มีทักษะใน
การสื่อสาร ด้านสติปัญญาจะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักคิดทั้งด้านการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์และจินตนาการ 
สามารถรู้จักวางแผน รู้จักแก้ปัญหา มีน้ าใจ มีความอดทน เป็นการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กด้วย 

จากที่กล่าวมาการใช้ของเล่นสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางภาษา โดยเฉพาะด้านการฟังและการพูด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะน าของเล่นสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าวิธีการ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจความหมายของค า 
การปฏิบัติตามค าสั่ง การบอกช่ือสิ่งต่างๆ การแต่งประโยคปากเปล่าและการเล่าเรื่อง ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะเป็น 

ข้อมูลส าคัญส าหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้เลือกใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน  ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยรวมของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 

2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยแยกรายด้านของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์มีความสามารถด้านการฟัง
และการพดูโดยรวมหลังการทดลองสูงขึ้น 

2. เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์มีความสามารถด้านการฟัง
และการพดูโดยแยกด้านหลังการทดลองสูงขึ้น 
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ความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 

    -การเข้าใจความหมายของค า 

    -การปฏิบัตติามค าสั่ง 

    -การบอกช่ือสิ่งต่างๆ 

    -การแต่งประโยคปากเปล่า 

     -การเล่าเรื่อง 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใช้
ของเล่นสร้างสรรค ์

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่น

สร้างสรรค ์
             ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 
   

 
    
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการฟัง 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540 : 38) การฟังครูต้องใช้การฟังอย่างจริงจังกับเด็ก  ฟังอย่างเข้าใจ  ฟังแล้วคิดเพื่อ

ประเมินค่าเด็กก าลังสื่อสารสิ่งใดให้กับครู  พร้อมตอบสนองให้เด็กคิด  กระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่จะตอบและกระท า
ในสิ่งที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

สรุปได้ว่าการฟังมีความส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับเด็กปฐมวัย ในการสอนการฟังให้กับเด็กปฐมวัยนั้น  
ควรพูดให้มีความชัดเจน  ไม่เสียงดังหรือเสียงค่อยเกินไป  และที่ส าคัญไม่ควรพูดมากเกินไป  เด็กอาจเบื่อที่จะฟังและ
ให้โอกาสเด็กในการเตรียมตัวที่จะฟัง ครูควรใช้ค าพูดที่ง่ายๆ ในการฟังส าหรับเด็กปฐมวัยนั้ นสามารถจัดกิจกรรมได้
หลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลง ฟังนิทาน ฟังเสียงดนตรี และฟังเสียงต่างๆ และวิธีที่ใกล้ตัวเด็กและสามารถเข้าใจได้
ง่ายอีกวิธีหนึ่งคือ การปฏิบัติตามค าสัง่ในการเล่นของเลน่สรา้งสรรค์ การสนทนาพูดคุย ตลอดจนการแสดงความคิดเหน็
การตั้งค าถามและการตอบค าถาม 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการพูด 
จุฑา  สุกใส (2545 : 17) ได้กล่าวว่า การพูด หมายถึง การแสดงความรู้สึกจากการได้ฟัง และการคิด แล้วสื่อ

ออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจ อาจเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความรู้และประสบการณ์ โดยการเปล่งเสียง
ออกมาเป็นถ้อยค า ซึ่งต้องอาศัยขบวนการต่างๆ ท างานอย่างต่อเนื่องและประสานกัน คือ ขบวนการหายใจ ขบวนการ
เปล่งเสียง ขบวนการแปรเสียงและการก าหนดเสียงเพื่อให้ผู้ฟัง ฟังแล้วเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

สรุปได้ว่า การพูดเป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค าเพื่อส่งสารให้ผู้ฟังเข้าใจ 
ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ซึ่งการพูดของเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นการบอกช่ือสิ่งของ การแต่ง
ประโยคปากเปล่าและการเล่าเรื่อง 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ภรณี  คุรุรัตนะ (2540 : 49) กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัยควรได้รับ มีการก าหนดจุดประสงค์ 

การด าเนินกิจกรรม โดยเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและในการด าเนินกิจกรรม ผู้สอนควรค านึงถึงการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก การจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึง
ความครอบคลุมของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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สรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา  ฉะนั้นการจัดประสบการณ์เด็กวัยนี้จึงมีความส าคัญมาก  โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ  ให้เด็กมีความคิด  อิสระใน 

การแสดงออก  และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันในสภาพที่เป็นจริง จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีตาม
ศักยภาพสามารถพัฒนาการสื่อสารได้ดี 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับของเล่นสร้างสรรค์ 
ดนู  จีระเดชากุล (2546 : 25)  กล่าวว่า  การเล่นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาปรากฏให้เห็นโดย

ชัดเจน ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นการแสดงออกด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เช่น กิริยาท่าทางต่าง ๆ
การแสดงออก ตลอดจนความคิดจากการสนทนาพูดจากัน 

สรุปได้ว่าการเล่นหมายถึง  ประสบการณ์และกิจกรรมการเล่นของเล่นท่ีเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของเด็ก ที่
นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆ 
โดยเฉพาะทักษะในการฟังและการพูดและการสร้างความสัมพันธ์ในทางสังคม เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ียังสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาการด้านท้ัง 4 ด้านได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเด็กนักเรยีนชาย-หญิง อายุ ระหว่าง 4-5 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน

วัดป่าง้ิว  จังหวัดปทุมธานี 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนชาย -หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 1 

โรงเรียนโรงเรียนวัดป่าง้ิว  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
 2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมา 1 ห้องจากทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนที่มี

นักเรียนจ านวน 30 คน 
 2.2 จากตัวอย่างในข้อ 2.2 สุ่มอย่างง่ายอีกครั้ง ด้วยการจับสลากเพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองจ านวน15 

คน เพื่อได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้เครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  
  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง 
  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวม   
              1.1 การหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวม ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์   
              1.2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวม ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์   
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยแยกรายดา้น 
               2.1 การวิเคราะหด์้านการเข้าใจความหมายของค า 
                     2.1.1 การหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนด้านการเข้าใจความหมายของค า ก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
                     2.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านการเข้าใจความหมายของค า ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
               2.2 การวิเคราะหค์ะแนนด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง 
                     2.2.1 การหาค่าสถิติของคะแนนด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
                     2.2.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
               2.3 การวิเคราะหค์ะแนนด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ 
                     2.3.1 การหาค่าสถิติของคะแนนด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
                     2.3.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
               2.4 การการวเิคราะหค์ะแนนด้านการแต่งประโยคปากเปล่า 
                     2.4.1 การหาค่าสถิติของคะแนนด้านการแต่งประโยคปากเปล่า ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
                     2.4.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านการแต่งประโยคปากเปล่า ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
               2.5 การวิเคราะหด์้านการเลา่เรื่อง 
                     2.5.1 การหาค่าสถิติของคะแนนด้านการเล่าเรื่อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
                     2.5.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านการเล่าเรื่อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ที่มี

ต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 

1.ความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.600 และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.667 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05  

(F = 1159.103) แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านความสามารถด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด โดยรวม ร้อยละ 98.8 

(Partial 𝑛2  = .988)  
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2.ความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยแยกรายด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าใจความหมายของค า ด้านการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง ด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ ด้านการแต่งประโยคปากเปล่า ด้านการเล่าเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ด้านการเข้าใจความหมายของค า พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.600 และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.733 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05 (F 
= 166.698) แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านการเข้าใจความหมายของค า ก่อนและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการ

ทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อด้านการเข้าใจความหมายของค า ร้อยละ 92.3 (Partial 𝑛2  = .923)  
 2.2 ด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.867 และหลังการทดลองมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.600 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05 (F = 
175.627) แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ก่อนและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครั้ง

นี้ส่งผลต่อด้านการปฏิบัติตามค าสั่ง ร้อยละ 92.6 (Partial 𝑛2  = .926) 
 2.3 ด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.333 และหลังการทดลองมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.333 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05 (F = 
70.000) แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ ก่อนและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครั้งนี้

ส่งผลต่อด้านการบอกช่ือสิ่งต่างๆ ร้อยละ 83.3 (Partial 𝑛2  = .833) 
 2.4 ด้านการแต่งประโยคปากเปล่า พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.933 และหลังการทดลองมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.733 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05 (F = 
257.250) แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านการแต่งประโยคปากเปล่า ก่อนและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการ

ทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อด้านการแต่งประโยคปากเปล่า ร้อยละ 94.8 (Partial 𝑛2  = .948) 
 2.5 ด้านการเล่าเรื่อง พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.867 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 5.267 ก่อนและหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ p<.05 (F = 433.500) 
แสดงว่าค่าเฉลี่ยด้านการเล่าเรื่อง ก่อนและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อด้านการ

การเล่าเรื่อง ร้อยละ 96.9 (Partial 𝑛2  = .969) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูด เช่นการใช้นิทานประกอบภาพ การเล่า  เรื่อง

จากภาพตามจินตนาการ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การเล่นบทบาทสมมติ การละเล่นไทย  
 (2) ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูด โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ให้มี ระยะเวลา

เพิ่มขึ้น เพื่อให้ความสามารถด้านการฟังและการพูดชัดเจนมากขึ้น 
 (3) ในการศึกษาครั้งต่อไปการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดย ใช้ของเล่นสร้างสรรค์ เพื่อวัดตั วแปรด้าน

อื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ส าหรับเด็กปฐมวัย
   

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กุลยา  ตันตผิลาชีวะ.(2540).วารสารการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จ ากัด. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 203 - 

     -------------. (2542).  การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ขวบ. กรุงเทพฯ : โชติสุขการพิมพ์. 
     -------------. (2551).  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊กส.์ 
จุฑา  สุกใส.(2545).ผลของการจดักิจกรรมท่องค าคล้องจองแบบมีความหมายท่ีมีต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็ก

ปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุวฃงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินท
รวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ดนู  จีระเดชากุล. (2546). นันทนาการส าหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 5, กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนาพานชิ จ ากัด.  
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.(2544). การประเมินการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิดและวิธกีาร. กรุงเทพฯ : 

อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 
ภรณี  ครุุรัตนะ. (2540). เด็กปฐมวัยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง. วารสารการศึกษาปฐมวยั, 43-51. 
สรวงธร  นาวาผล.(2542). “อย่าให้เด็ก เด็ก…ขาดการเล่น (การเล่นของเด็กปฐมวัย)”. วารสารการศึกษาปฐมวัย. ปี

ที3่  ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม) : 5. 
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์.(2542). รายงานการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางบ้านกบัความสามารถ

ด้านสติปัญญาของเด็กอายุ 4-7 ปี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
-------------. (2545). การวัดและแนวทางการประเมิน : เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษา

ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
-------------. (2547). การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเนน้เด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ(ปทีี่ 1). กรุงเทพฯ : 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
-------------. (2550). หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร ์ สาขาการศึกษา

ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด.กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ด.ี 

 
 
 
 
 

 



 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 
The Action Research for Teacher Development Teachers on Learning 
Management Process in Primary Schools : A Case Study at Khamhee 
Benjawit School under Mukdahan Primary Educational Service Area 

Office 
 

ทัศนา  มะลิซ้อน1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาครูด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการประชุม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 

1. ปัญหาการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คือ ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้   

2. แนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน 

3. ผลการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ การเตรียมการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  และการด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีผล
การทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.33 ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ และมีความมั่นใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  
ค าส าคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู, กระบวนการจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้ 

 

Abstract 
The purpose of this study was to study the problems, guidelines, and results in teacher 

developing on learning management process in primary schools at  Khamhee Benjawit School 
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under Mukdahan Primary Educational Service Area Office. The action research was implemented as 
a research methodology. The subjects were 9 teachers at Khamhee Benjawit School. Research 
instrument used were an interview form, an observation form, an test, an supervision record, and 
an minute. The qualitative data obtained were analyzed and presented in descriptive writing. 

The results revealed that  
1. For the problems in developing the teacher on learning management process in primary 

school at  Khamhee Benjawit School under Mukdahan Primary Educational Service Area Office, it 
was found that teachers lack of knowledge and understanding in learning management process. 

2. Guidelines for developing the teacher on learning management process in primary 
school at  Khamhee Benjawit School under Mukdahan Primary Educational Service Area Office 
included organizing the workshop and internal supervision.   

3. The results in developing the teacher on learning management process in primary school 
at Khamhee Benjawit School under Mukdahan Primary Educational Service Area Office revealed that 
teachers had the knowledge and understanding on learning management in four aspects which 
were: teaching preparation, learning activities, measurement and evaluation, and after learning 
activities operation. The scores of the test after the workshop increased 43.33%. This could be said 
that teachers had more learning management skill and confidence in organizing the learning 
activities. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้
ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาที่ส าคัญดังนี้  การจัดการ
ศึกษาที่ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  ใช้กระบวนการ
เรียนรู้หาความรู้มีการบูรณาการ  ใช้แหล่งการเรียนหลากหลาย  วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  โดยระบุไว้ใน
มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้เรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้และถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญที่สุด โดยที่กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 24 ที่ก าหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน 
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา  2545) 
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โรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดการศึกษาในระดับ
อนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีครูและบุคลากรในโรงเรียน 20 คน นักเรียน 240 คน เป็นโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูที่
เหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่พบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ซึ่ง
ประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ครูควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดท าแผนการสอน มีความตะหนักในผลที่จะเกิดขึ้นกั บผู้เรียน 
สอนโดยยึดพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจและความต้องการของผู้เรียนเป็น
หลัก มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับเหตุการณ์เสมอ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  2553 : 3) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้ตะหนักถึงปัญหาและความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะ
น ามาพัฒนาครูในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ จึงได้น าเอากระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาครูครั้งนี้  เพื่อให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพ  สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยใช้กลยุทธการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน เพื่อให้ครูพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

3.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวความคิดของเคมมิส และแม็กแท็ก
การ์ท 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การลงมือปฏิบัติ  การสังเกตการณ์  และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการ  ผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล มีจ านวน 9 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อให้สอดคล้องกับค าถาม

การวิจัยและวัตถุประสงค์การศึกษา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยสถิติเบื้องต้น
เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนค าฮี
เบญจวิทย์ ผู้วิจัย ได้ล าดับการน าเสนอดังนี้  
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1. การด าเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 
1.1 ขั้นวางแผน (Planning)  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  

พบว่า 1)  การจัดครูเข้าสอนส่วนใหญ่ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก  ครูคนเดียวสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ าอยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนา  ครูไม่มีรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  นักเรียนไม่สนใจ
เรียน   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
จะท าให้นักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นพร้อมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาตนเองในอนาคต 2)  ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เสนอ
แก้ปัญหาดังกล่าวในท่ีประชุมให้มี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

1.2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
และวิธีการสอน  ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการทดสอบก่อนฝึกอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนั้นได้ทดสอบหลังฝึกอบรม 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ร้อยละ  35.56  ไม่มีผู้ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 70 (10 คะแนน)  หลังการฝึกอบรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอน ร้อยละ  78.89  ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 
70  (10 คะแนน)  ทุกคน 

1.3 ขั้นสังเกต (Observation)  คณะผู้นิเทศได้ท าการนิเทศภายในในระหว่างวันที่ 14 – 18  ธันวาคม 
2558 โดยให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและวิธีการต่างๆ ตอบปัญหาข้อสงสัยที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยภาพรวมพบว่า กลุ่ม
ผู้วิจัยได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  จากการให้ความรู้และค าแนะน าของคณะผู้
นิเทศ โดยคณะผู้นิเทศได้ประเมินผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  ปรากฏว่า  ผลการประเมินมีผู้ร่วมวิจัย

ผ่านเกณฑ์ระดับมาก (�̅�ตั้งแต่ 3.51-5.00) จ านวน 7  คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (�̅�  ตั้งแต่ 1.00-3.50) 
จ านวน  2 คน 

1.4 ขั้นการสะท้อนผล (Refection)  ในการด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่  1 การพัฒนาครูด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 วิธี ได้แก่ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ซึ่งแต่ละด้านกลุ่มผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความสามารถจากการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ดังน้ีสรุปผลได้ดังนี้ 

1)  ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ 

2)  ครูได้ฝึกปฏิบัติการ ท าให้มีความรู้ ทักษะความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
เกณฑ์ดี แต่มีบางคนยังไม่เข้าใจและขาดทักษะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3)  การนิเทศภายใน มีเป้าหมายเพื่อให้คณะนิเทศ สามารถให้ค าปรึกษาหารือเสนอแนะ ช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ก ากับและติดตามผล ท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยลงมือปฏบิัติจรงิด้านกระบวนการการเรยีนรู้   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ใช้เทคนิคการนิเทศภายใน ซึ่งด าเนินการ ระหว่างวันท่ี 14 – 18  ธันวาคม 2558  พบว่า ในภาพรวม กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติตามกรอบแนวคิด การวิจัยได้ทุกข้ันตอน    

สรุปผลการด าเนินการในวงรอบที่ 1 ในการพัฒนาครูด้านการกระบวนการการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  พบว่า ในภาพรวมบุคลากรกลุ่มผูร้่วมวิจัยสามารถน าความรู ้ความสามารถจากการนิเทศไปประยุกตใ์ช้ในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าพอใจ แต่ยังมี ผู้ร่วมวิจัยจ านวน  2 คนยังไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะต้องพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป 

2. การด าเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 
2.1.ขั้นวางแผน (Planning) 

2.1 1 ศึกษาปัญหาในการด าเนินการวงรอบที่ 1  
จากการศึกษาปัญหาในการด าเนินการวงรอบที่ 1 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก

จ านวน  7 คน ส่วนอีก 2 คน อยู่ในระดับปานกลางยังควรได้รับการพัฒนาต่อไป กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงร่วมกันก าหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งใช้กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการ คือ การนิเทศภายใน  

2.1 2  จัดท าแผนปฏิบัติโดยกิจกรรมในการนิเทศภายในประกอบด้วย การสังเกตการสอน   
2.2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
จากด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพบว่า  โดยรวมครูได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองดีขึ้นจากการ

สังเกต ปรากฏว่าครู  จ านวน 2 คนยังไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ ผู้นิเทศได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมอีกครั้งใน
การด าเนินการ ครูได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองจนดีขึ้น มีความมั่นใจยิ่งข้ึนจนท าให้ด าเนินการถูกต้อง สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ขั้นสังเกต (Observation) 
2.3.1 การนิเทศภายใน  คณะผู้นิเทศภายใน ได้สังเกตการสอน เพื่อพัฒนาครูด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้  แล้วสะท้อนผลจากการสังเกต ปรากฏว่า  ครูทุกได้น าความรู้และค าแนะน าจากคณะนิเทศไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้  มาใช้ได้อย่างมีทักษะมากยิ่งขึ้น  

2.3 2 ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรากฏว่า ครูทั้ง 2 
คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ทุกคน  

2.4 การสะท้อนผล (Reflection)  
จากการใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสังเกตการสอน เพื่อพัฒนาครูด้าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้  พบว่า  
2.4.1 จากการสังเกตการสอน ปรากฏว่า ครูสามารถน าความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.4.2  จากการประเมินครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 คน 

ผลการด าเนินการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สรุปได้ว่า ในการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  หลังจากที่ได้ด าเนินการ
ทั้ง 2 รอบแล้ว ครูมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกคน มีทักษะในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านเกณฑ์ระดับมากทุกคน 

 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนส่วนมากมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  และสามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้  ไปปฏิบัติได้  แต่ครูผู้สอนบางคนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้   จากการสัมภาษณ์ครูผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด  ในการศึกษาปัญหาการพัฒนาครูด้าน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ร่วมวิจัยมีความต้องการจะพัฒนาตนเองในด้านนี้  และ
ต้องการความช่วยเหลือ  แนะน า  ช้ีแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ พบว่า ด้านการเตรียมการสอน  โดยครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ศึกษามาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นการเรียนรู้ที่ ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการประเมินด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  ด้าน
การด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา  หรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  ผู้
ร่วมวิจัยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในท่ีประชุมเสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  และมีการนิเทศภายใน
เพื่อร่วมพัฒนาสร้างความมั่นใจ  จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ 

3. ผลการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนค าฮีเบญจ
วิทย์  พบว่า  

 3.1 ด้านความรู้ ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้ครบท้ัง 4 ด้าน คือ การเตรียมการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากคะแนนการ
ทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ร่วมวิจัย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.56  เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้เข้าร่วมรับการประชุม
เชิงปฏิบัติการแล้วผลการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 ซึ่งคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.33 แสดงว่าผู้ร่วมวิจัยมี
ความรู้  ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 3.2 ด้านทักษะ ผู้ร่วมวิจัยมีทักษะในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มากขึ้นหลังจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการแล้ว จากการสังเกตและการนิเทศภายใน ผู้ร่วมวิจัยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศ
ในช้ันเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น    

 3.3 ด้านเจตคติ จากการสังเกตและการนิเทศภายใน ผู้ร่วมวิจัยที่ได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น แสดงว่าผู้ร่วมวิจัยมีเจตคติที่ดี
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
อภิปรายผล 

1. ปัญหาการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

 จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กิจกรรมการประชุมและศึกษาปัญหา  โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยทั้ง  9  คน  พบว่า  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนส่วนมากมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้  แต่ครูผู้สอนบางคนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  จากการสัมภาษณ์ครูผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดในการศึกษาปัญหาการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ร่วมวิจัยมีความต้องการจะพัฒนาตนเองในด้านนี้  และต้องการความช่วยเหลือ  
แนะน า  ช้ีแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2  ของส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในมาตรฐานด้านผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ ใน
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ระดับพอใช้  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านผู้เรียนท้ังระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูควรให้ความส าคัญในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดท าแผนการสอน มีความตะหนักในผลที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียน  สอนโดยยึดพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจและความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับเหตุการณ์เสมอ (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  2553 : 3) 

2. แนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จากการศึกษาวิธีการและแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการประชุม  การศึกษาวิธีการและ
หาแนวทางในการพฒันาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อได้ข้อมูลในการก าหนดแผนและแนวทางการพัฒนาโดย
การสัมภาษณ์  และทดสอบความรู้  ความเข้าใจ  ผู้ร่วมวิจัยทั้ง  9  คน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน  โดยครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการเรยีนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการประเมินด้านการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงและตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  ด้านการด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลเพื่อน าผล
ที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา  หรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  ผู้ร่วมวิจัยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวในที่ประชุมเสนอให้มีการจัด
ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ  และมีการนิเทศภายในเพื่อร่วมพัฒนาสร้างความมั่นใจ  จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ  บุญเลิศ  บุญไชโย  (2549 : 103-104)  พบว่า  การพัฒนาบุคลากรในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการใช้กลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศภายใน  พบว่า  
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร  การวางแผนภาพความคิด  การสร้างแผนการสอนรวมและการ
วัดประเมินผลแต่จากการประเมินยังพบว่า  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาบางส่วนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนรวมที่มี
การบูรณาการเนื้อหารวิชาที่มีความสัมพันธ์กันมาเช่ือมโยงกัน  ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2  
โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ที่เป็นเฉพาะเนื้อหาการเขียนแผนการสอนรวมซึ่งส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ  และสามารถเขียนแผนการสอนรวมได้ตามที่ศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของประสานมิตร  สุระพร  
(2549 : 103-107)  พบว่า  ก่อนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พบว่าครูมีพฤติกรรมการ
สอนแบบเดิมไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการนิเทศภายใน  การให้ค าปรึกษาแก่ครูยังไม่
สามารถพัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้หลังจากการด าเนินการพัฒนาครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้กลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  การนิเทศภายใน  
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปริญญา  เฉิดจ าเริญ (2550 : 107-108)  พบว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
ต้นแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

 3.1  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ  พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้  ทักษะ  เจต
คติ  ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกคน มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ผ่านเกณฑ์ระดับมากทุกคน  และ
ผลการทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมเฉลี่ยร้อยละ 43.33 แสดงว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ  สามารถท าให้
กลุ่มผู้ร่วมวิจัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผลการด าเนินการพัฒนาครูด้าน
กระบวนการเรียนรู้ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่าผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า
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การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้วงรอบที่ 1 ท าให้การด าเนินการพัฒนาครู
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์และยุรวัฒน์ คล้าย
มงคล  (2553 : 57)  พบว่า 1. กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนหลักได้แก่ 1) ขั้นการ
มีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหาจริง 2) ขั้นการวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 3) ขั้นกระบวนการ
แก้ปัญหาและมองย้อนกลับภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 4) ขั้นการประยุกต์ขั้นตอนของการแก้ปัญหากับปัญหาใหม่
เป็นรายบุคคล 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นดังนี้ 2.1 กระบวนการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ 2.2กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิผลจากการน าไปใช้ในการทดลองซึ่งปรากฏผลดังนี้  2.2.1 นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2.2.2 นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปริญญา  เฉิดจ าเริญ  (2550 : 
107-108)  พบว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในโรงเรียนขนาด
เล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ด้านการเตรียมการสอน  ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า  โดยท าการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับช่วงช้ันที่รับผิดชอบ  และจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช่วงปิดภาคเรียน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  พฤติกรรมการสอนของครูท าการสอนด้วยความ
มั่นใจ  โดยอาศัยเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนได้มสี่วนรว่มในกิจกรรม  ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยเน้นสื่อท่ีหา
ง่ายในท้องถิ่น  3) การวัดผลและประเมินผล  ส่วนใหญ่ยึดตามคู่มือการวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ ศ   2544  มีวิธีการประเมินที่หลากหลายประกอบกัน  ได้แก่  แบบทดสอบ  การตรวจผลงาน  
ช้ินงาน  แฟ้มสะสมงาน  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  การประเมินผลการปฏิบัติ  และวัดผลประเมินผลด้านความสามารถ
ในการใช้ภาษา  4) ด้านการด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูมีการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการจัดท าบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มรการวิเคราะห์ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ช่วงช้ัน  
นอกจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อยจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของตน 

 3.2  ผลการนิเทศภายใน มีเป้าหมายเพื่อให้ครูสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยมีผู้วิจัย ผู้เช่ียวชาญ คอยเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์   ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ร่วมวิจัย การด าเนินการนิเทศ การติดตามบุคลากรภายในโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์  ตาม
กระบวนการนิเทศท าให้ทราบปัญหาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละบุคคลและช่วยแก้ไขปัญหาของครู
แต่ละบุคคลให้สามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการนิเทศที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 13)  กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ
จัดการบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
การศึกษาจากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ วิธีการที่จะส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้     
1. การพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีวิทยากร และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยเหลือ 

แนะน า ช้ีแนะแนวทาง ก ากบัติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อจะน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ครูได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการเรียนรู้แล้วสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
ดังนั้นทางโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
รูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ครูมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้แล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนทุกคน 
และผู้ปกครอง ควรให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และควรให้มีการจัดประกวดการน าเสนอ
ผลงาน ประกวดโครงงานในระดับโรงเรียนเพื่อสร้างความกระตือรือร้นระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ควรศึกษาการพัฒนาครูในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีที่หลากหลาย โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการให้มาก

ยิ่งข้ึน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง เพื่อน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ     
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ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Problems and Guidelines for the Development of the Childhood 
Educational Administration of the Childhood Development Center under 

the Local Administrative Organization in HuaiPhueng District, Kalasin 
Province 

 
พรรณา  บุตตะสุริย์1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษา
ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 84คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่มี
ความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.92  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.51 – 0.91 และค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  นักบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา และนักปฏิบัติการศึกษา จ านวน 9 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอเป็นความเรียงแบบพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว่า   

1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านบุคลากร  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามล าดับ 
 2. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ควรมีแนวทางในการ
วางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการสร้างกระบวนการและมีโครงสร้างในการด าเนินการที่ชัดเจน ควร
ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นหวัหน้าศูนย์ฯ ครูผูดู้แลเด็ก ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางท้องถิน่
ก าหนดควรมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่สะอาดและ

                                                 
1 นักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 
  อีเมลล์ Wannipa.nuy 43@g mail.com 
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ปลอดภัยควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนวางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและควรมีการด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ค าส าคัญ:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ าเภอห้วยผึ้ง, การจัดการศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to study the problems of the childhood educational 

administration of the childhood development center, and 2) to study the guidelines for the 
development of the childhood educational administration of the childhood development center 
under the local administrative organization in HuaiPhuengdistrict, Kalasinprovince. The mixed – 
method research methodology was implemented in this study. This study was divided into 2 
phases. The first phase is to study the problems of the childhood educational administration of the 
childhood development center. The samples in this phase were 84 educational staffs consisting of 
childhood development center committees, director of educational division, head of educational 
section, head of childhood development center, and teacher of childhood development center. 
Research instrument used in this study was rating scale questionnaire with the reliability of 0.92 and 
the discrimination power between 0.51 – 0.91 and the consistency index value between 0.60 – 
1.00. Statistics used in analyzing data were percentage, mean, and standard deviation. The second 
phase is studying the guidelines for the development of the childhood educational administration 
of the childhood development center. The samples in this phase were 9 educational staffs 
including educational administrator, educationalist, and educational practitioner.  Interview form 
was as a research instrument in this phase. The qualitative data obtained were analyzed and 
presented in descriptive writing. 

The results showed that 
1. The overall problems of the childhood educational administration of the childhood 

development center under the local administrative organization in HuaiPhueng district, Kalasin 
province were found in the high level. When considering partially, all aspects were found in the 
high level with the descending order as childhood development center administration, participation 
and support  from all sectors, staffs, academic and activities in curriculum, childhood development 
network promotion, and building, land, environment and safety respectively.  

2. The guidelines for the development of the childhood educational administration of the 
childhood development center consist of there should be the guideline for planning to develop 
the childhood development center by creating the clear structure and process, there should be the 
recruitment of the head and the teacher based on the standard and regulations specified by the 
central local committees, there should be the accidental  prevention in the childhood 
development center, building and materials Should be cleaned and safe, there should be the 
participation of community in developing the childhood development center, and there should be 
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the establishing the committees of childhood development center network for planning the 
cooperation in operating and developing the potential of teacher. 
Keywords: The Childhood Development Center underthe Local Administrative,  Organization in 
HuaiPhueng District, Education Management 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อองถิ่น. 2551 : 19-20) กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขทั้งใจและกายโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญอีกทั้งผู้ที่มีส่วนส าคัญในการบริหารงานได้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบลซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดรู้สภาพและปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดีจึง
ควรให้ความส าคัญในการน าแนวนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้บังเกิดผลตามความมุ่ง
หมายที่ก าหนดไว้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องน าแนวนโยบายและมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการสามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานหลักเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาอนาคตการบริหารการศึกษาจึงต้องพึ่ง
ความช านาญของนักวิชาชีพเฉพาะทางที่สานต่อเช่ือมโยงไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเด็กเป็นสมบัติของชาติ 
ต้องการการพัฒนาที่สมบูรณ์ในทุกด้านเป็นการด าเนินการที่ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้ อง
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัด
การศึกษาและพัฒนาเด็กในท้องถิ่นให้มีความพร้อมและมีศักยภาพตามวัย  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547, 
ค าน า) เพราะฉะนั้นการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสมบูรณพ์ร้อมในทุกด้านเพราะเดก็ปฐมวัยเป็นช่วงส าคัญที่สุดของ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆด้านในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่ไว้วางใจในการแบ่ง
เบาภาระการอบรมเลี้ยงดูลูกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็ก
เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต  (กรมอนามัย,  2550,  หน้า 1) 

ปัญหาที่พบคือครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของการบริหารงาน  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในฐานะที่เป็นครู
ผู้ดูแลเด็ก จึงมีความสนใจที่จะวิจัยในเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขต
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. เป็นสารสนเทศส าหรับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์

2. เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เป็นสารสนเทศส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าส่วนการศึกษา  หัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กและผู้อ านวยการกองการศึกษา  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนทั้งสิ้น84 คนประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 25 คน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 3 คน หัวหน้าส่วนการศึกษา จ านวน 2คนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 11 คนและครูผู้ดูแลเด็กจ านวน  43 คน  

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ด้านบุคลากร 
3. ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

     
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (2) ศึกษา
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอ าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและการวางแผนของผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น  2  ระยะ  คือ 

ระยะที่ 1 
เป็นการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่ม
ประชากร  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวหน้าส่วนการศึกษา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้า
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้อ านวยการกองการศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอ
ห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวนทั้งสิ้น 84คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  25 คน 
หัวหน้าส่วนการศึกษา จ านวน  2คน  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 11 
คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน43 คนและผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน 3คนการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม  (Questionnaire)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured  Interview)   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาบันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ   
3.  น าคะแนนแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆเป็นรายข้อในแต่ละด้านน ามาเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 
ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น ในเขต  อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายละเอียดวิธีการวิจัย  ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อความที่ผู้ร่วมสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น  น ามาจัดกลุ่มที่เป็นประเด็นเดียวกันจากนั้นน าข้อความ

แต่ละประเด็นท าการแจกแจงความถี่และน าเสนอเป็นความเรียงเป็นแบบพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์จ าแนกเป็นรายด้าน  ดังนี้ 

1.1  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่า สภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือผู้บริหารมีความตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านการด าเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานที่ชัดเจน และผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในด้านการด าเนินงานด้าน
การศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก 

1.2  ด้านบุคลากร  พบว่า  สภาพปัญหา  โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางท้องถิ่นก าหนดก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมและการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในด้านตา่งๆให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
ระยะ 3 ปี และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

1.3   ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  พบว่า  สภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือมีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนต่อจ านวนนักเรียนห้องน้ า 
– ห้องส้วมมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
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1.4   ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  พบว่า  สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
และของเล่นที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบบูรณาการร่วมกับสาระ
การเรียนรู้ระดับท้องถิ่นการใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องและเพียงพอกับกิจกรรมเนื้อหา และการเรียนรู้ของเด็กจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

1.5   ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  พบว่า  สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก  คือครูผู้ดูแลเด็กเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการ
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ให้กับชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการกับชุมชน 
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและอื่นๆชุมชนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเล็ก 

1.6   ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พบว่า  สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือมีการด าเนินการตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมรมเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
ประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงาน
มีการด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตอ าเภอหว้ยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกเป็นรายด้าน   ดังนี้ 

2.1   ด้านการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เท่ากันกับ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการประจ าปี  ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณมา
สนับสนุนให้เพียงพอ  จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามความสามารถ  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเตม็ที่หรือให้ความส าคญัอย่างเสมอภาค และอปท.ต้องจัด
วางระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนครอบคลุมในการปฏิบัติงานครบทุก 

2.2 ด้านบุคลากรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีเท่ากันกับจัด
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและการพัฒนาในทุกๆ จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถดูแล
เด็กอย่างมีคุณภาพเท่ากันกับส่งเสริมให้ครูแต่ละคนมีความเช่ียวชาญและถนัดในงานแต่ละงานจ านวนผู้เห็นด้วย จัด
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กที่ประสบผลส าเร็จในด้านการบริหารจัดการและบุคลากรควรปรับเปลี่ยนแนวคิด ชีวิต
เปลี่ยน  

2.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างความค านึงถึงความปลอดภัยและการใช้สอยมากที่สุด กับ มีแนวทางการพัฒนาจัดหา
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ชัดเจนและเหมาะสม เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมพัฒนาปรับปรุง 
ครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 

2.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  จัดอบรมให้กับบุคลากร  จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์
และมีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนและจัดท าเอกสาร เชิญบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านนี้
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาควรจัดท าหลักสูตรตามพัฒนาการของเด็กและมีแผนการจัดประสบการณ์และหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องสมบริบทและชุมชน ศึกษาดูงาน ให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถ
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชมชนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรและวิชาการ
ทุกปีการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อให้ทราบข้อพกพร่องและแนวทางการพัฒนาต่อไป  

2.5   ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จัดให้มีการสานสัมพันธ์กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอื่นๆ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมร่วมกับชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท ากิจกรรม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรท าหนังสือเชิญบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนทุกครั้ง ในการด าเนินงานแต่ละครั้งต้อง
เชญิบุคลากรที่มีประสบการณ์ มาวางแผนด้วย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชนรุ่นหลัง  

2.6   ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการประชุมเครือข่ายอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่ายทุกครั้ง พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายครูปฐมวัยโดย
คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเล็กจากทุกต าบลร่วมเป็นคณะท างาน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  สภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว่าท้ังนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นภารกิจหลักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าตามอ านาจหน้าที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ได้
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบอันได้แก่เทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 
13-14) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายโครงสร้างและงบประมาณในการบริการ
สาธารณประโยชน์รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ถวิล  สารใจ (2553 : 73) 
ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย  พบว่า  โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงล าดับ  ดังนี้  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านบุคลากร  และ การบริหารจัดการ  
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  จาก
ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้านได้  ดังนี้ 

1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่า สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ
ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญ  ในด้านการด าเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานที่ชัดเจน  และผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการด าเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
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รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการกฎหมายระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ   (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น . 2553 : 4)  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตติศัพท์  ใจทน  (2555 : 50) ได้วิจัยเรื่องมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย  พบว่า มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายมาตรฐานที่1 ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมสามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว  
พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นอาหารกลางวันอาหาร
เสริม (นม)ค่าตอบแทนและค่าครองชีพของบุคลากรค่าวัสดุการศึกษาสามารถปฏิบัติได้มากกว่าข้ออื่นรองลงมาคือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็กในด้านต่างๆเช่นอาหารกลางวันอาหารว่างอาหารเสริม  (นม) เครื่อง
นอนวัสดุสื่ออุปกรณ์การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดค่าตอบแทนสิทธิสวัสดิการของผู้ดูแลเด็กตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

2.  ด้านบุคลากร  พบว่าสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านบุคลากร  โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ฯครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางท้องถิ่นก าหนดก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมและการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในด้านตา่งๆให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ มีการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก ระยะ 3 ปี และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  โชคดี  สกุลกวีพร  (2554  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาล
ต าบลป่าง้ิว  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  พบว่า  ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลต าบลป่า
ง้ิว ในด้านบุคลากร เทศบาลต าบลป่าง้ิว  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากบุคลากรทุกคนก าลังศึกษา 
และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยโดยตรง  เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การด าเนินงานด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่วนในด้านงบประมาณ  เทศบาลต าบลป่าง้ิว  ได้จัดสรรงบประมาณในด้าน
ของการศึกษาปฐมวัยยังไม่เหมาะสม เนื่องจากนโยบายของผู้บริหาร  และความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่า
ง้ิว  ยังให้ความส าคัญกับด้านของโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆมากกว่า ท าให้การจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจ านวนไม่เพียงพอกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทศบาลต าบล
ป่าง้ิวไม่มีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอน  ในการก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัยที่ชัดเจน
และในด้านวัสดุอุปกรณ์ เทศบาลต าบลป่าง้ิวขาดอาคารเรียน ที่มีความพร้อม อาคารช ารุดทรุดโทรม ภูมิทัศน์ต่างๆ 
ไม่ได้รับการปรับแต่งและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็ก และขาดครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์  
สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนด้านการบริหารจัดการ  เทศบาลต าบลป่าง้ิวไม่มีนโยบาย
ด้านการศึกษาปฐมวัยที่ชัดเจน  มีเพียงโครงสร้างขององค์กรที่ระบุผู้รับผิดชอบงานต่างๆ การประสานงานส่วนใหญ่เกิด
จาก บุคลากรภายในกองการศึกษาและคณะครูผู้ดูแลเด็กในการที่จะประสานการด าเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ ในส่วน
ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมมาโดยตลอด 

3.  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่าสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรกคือมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความเหมาะสมของขนาด
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ห้องเรียนต่อจ านวนนักเรียนห้องน้ า – ห้องส้วมมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ ท้ังนี้เป็นเพราะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประเสริฐ  บุญมี  (2554 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  พบว่าปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแล
เด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับน้อย  ส่วนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือควรสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ 
รองลงมาคือ ควรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานท่ีเป็นเอกเทศ และควรสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาในระดับสูง
ขึน้  

4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่าสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยรวมอยู่ใน
ระดับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ จัดสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบบูรณา
การร่วมกับสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นการใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องและเพียงพอกับกิจกรรมเนื้อหา และการเรียนรู้
ของเด็กจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ณัฐฌา  ทันนิธิ  (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสอนให้เด็กกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองรองลงมาคือ 
สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กตามล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

5.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  พบว่าสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก  คือครูผู้ดูแลเด็กเป็น
วิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ให้กับชุมชนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้บริการกับชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและอื่นๆชุมชนสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เป็นเพราะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนิษา  อรัญมิตร (2552 : 56) ได้วิจัยเรื่องการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณศีึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการด าเนินงาน
ของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพิจารณาค่าเฉลี่ย
สูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ผู้ปกครองเด็กประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของอบต . ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน  การ
จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้งผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง
และประสานงานกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่าสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือ่พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดบัแรก  คือ 
มีการด าเนินการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมรมเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความ
ร่วมมือในการด าเนินงานมีการด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เป็นเพราะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  เพียงนภา  มนยฤทธิ์  (2554 : 91) ได้วิจัยเรื่องการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  พบว่า  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาปฐมวัย  อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนงานปฏิทินงานแนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการวิจัย  พบว่า สภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้นผู้บริหารควรมีแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการสร้างกระบวนการและสร้าง
แรงจูงใจโดยให้มีโครงสร้างในการบริหารงานข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานการด าเนินงานมี
ตารางกิจกรรมในการด าเนินการที่ชัดเจน 

2.  ด้านบุคลากร  จากการวิจัยพบว่า  สภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ฯครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางท้องถิ่นก าหนด 

3.  ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จากการวิจับพบว่า สภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ควรมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความเหมาะสมของ
ขนาดห้องเรียนต่อจ านวนนักเรียนห้องน้ า – ห้องส้วมมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 

4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  จากการวิจัยพบว่า  สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ดังนั้น
ควรจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในรูปแบบบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นการใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องและเพียงพอกับกิจกรรม
เนื้อหา และการเรียนรู้ของเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

5.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  จากการวิจัยพบว่า  สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ดังนั้น  ควรให้ชุมชนร่วมสนับสนุนวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 

6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นควรมีการด าเนินการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมรมเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผน
ความร่วมมือในการด าเนินงานมีการด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัด
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
2.  ควรศึกษาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

The Needs and Guidelines for  the Development of Academic Internal 
Supervision ofTeacher under the Mukdahan Primary Educational Service  

Area Office 
  

ปุญญิกา  นิลโคตร1 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

ครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
ด้านวิชาการสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี  แบ่ง
ออกเป็น  2  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่  1  ศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูผู้สอน  กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย  ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน  295  คน  เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.95  และมีค่าความสอดคล้อง 
(IOC)รายข้อตั้งแต่ 0.80-1.00  ระยะที่  2  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  9  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติบรรยายส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย  สรุปได้ว่า 
1. ความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยคือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อยสามด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการวัดผลการประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษาและด้าน
สื่อการเรียนการสอน  

2.  แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ประกอบด้วย  การจัดอบรม  สัมมนา  หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  และ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้การเอาใจใส่ให้ค าแนะน าปรึกษา  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครู  
อย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ:  ความต้องการ, แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ  
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Abstract 
The purposes of this study were : 1) to study the level of needs of the academic internal 

supervision of teacher, and 2) to study the guidelines for the development of academic internal 
supervision of teacher under the Mukdahan primary educational service area office. In this study, 
the mixed – method research methodology was implemented. This study was divided into two 
phases. The first phase is studying the level of needs of the academic internal supervision of 
teacher. The samples were 295 teachers under the Mukdahan primary educational service area 
office. The research instrument used in collecting data was rating scale questionnaire with the 
reliability of 0.95 and the discrimination power between 0.80 – 1.00. Phase two is studying the 
guidelines for the development of academic internal supervision. The samples were 9 people 
including experts and stakeholders. Research instrument used in this phase was interview form. The 
qualitative data obtained were analyzed and presented in descriptive writing. 

The results revealed that  
1. The needs of academic internal supervision of teacher under the Mukdahan primary 

educational service area office revealed that the teachers’ needs of academic internal supervision 
in the neutral which could be descending arranged as curriculum and curriculum administration, 
and instruction. Three aspect were found in the low level which could also be descending arranged 
as educational evaluation and assessment, educational supervision, and learning media 
respectively. 

2. The guidelines for the development of academic internal supervision of teacher under 
the Mukdahan primary educational service area office included training, seminar, providing the 
experts for giving knowledge and being supervisor, and paying attention of the administrators for 
giving advice, supervising, monitoring, and evaluating the teaching of teachers invariably. 
Keywords:  Guidelines for Supervision of academic requirements. 

  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 บัญญัติว่า  การจัดการ
ศึกษา  ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรม  
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  
2545:10) และมาตรา  47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย  
กระบวนการที่ส าคัญ  คือ  กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศติดตาม
ประเมินผล  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 29) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ  
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้ง
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เจตคติ  ท่ีดีต่อการศึกษา  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 4) 

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยกระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการเรียนการสอน
และกระบวนการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่บุคลากรทางการ
ศึกษาจัดขึ้น  เป็นระบบที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมจนบรรลุผลตามแผนที่วางไว้  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้
เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยเน้นการ
ช่วยเหลือ  สนับสนุน  ร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มุ่งพัฒนาผู้สอนให้มีสมรรถภาพสูงขึ้นอันจะส่งผลต่อตัวนักเรียน  ให้เกิดพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาเพื่ออยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  สอดคล้องกับ  กนกนุช  เขียวเขิน  (2552 : บทคัดย่อ)  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาครูเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนและความเจริญก้าวหน้าของ
นักเรียนงานด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก  มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  ความรู้
ในสาขาวิชาต่างๆ  เพิ่มขึ้น  แนวความคิดใหม่ๆ  และแนวการสอนใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ  ทิศนา  แขมมณี  
(2550 : บทคัดย่อ)  กล่าวว่า  ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการสอนของครู  ประกอบด้วย  วิทยาการและ
เทคโนโลยี  ท่ีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้แนวคิดเรื่องความส าคัญของการเรียนรู้เริ่มแพร่หลาย  การสอนจึงต้องค านึงถึง
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูจ าเป็นต้องใช้ความรู้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  อย่างเป็นแบบแผน 
เพื่อให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษาแต่ผู้บริหาร  
ครู  ผู้เกีย่วข้องยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวข้างต้น  สามารถแก้ไขได้โดยผู้นิเทศ  
หรือศึกษานิเทศก์  ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ  สามารถพึ่งตนเองได้  และน า
ความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้น  เรื่องการนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะไดศ้ึกษาและท าความเข้าใจในหลักการกระบวนการ  และต้องศึกษา
หาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศของครู  เพื่อจะได้จัดการนิเทศตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ  ตามหลัก
ส าคัญของการนิเทศการศึกษาคือการให้สนองความต้องการของครู   การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพได้นั้น  
เป้าหมายคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  
ผู้น าชุมชน  ต้องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  ดังนั้น  การนิเทศ
เพื่อสร้างความตระหนักและการวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสู่สากลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงถือเป็นภารกิจ 
ส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553 : 2)  นอกจากนี้  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ยังได้ก าหนดให้การนิเทศภายในเป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจึงต้องเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารหรือบุคคลที่มีหน้าที่นิเทศในโรงเรียนและครูในโรงเรียน  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันอาจจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน
สูงขึ้น  การนิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด  ดังนั้น  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นความพยายามของผู้จัดการการศึกษาในการแนะน า
ของครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้รู้จักวิธีปรับปรุงการสอนช่วยให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการ
ศึกษา  ช่วยในการพัฒนาครูช่วยในการเลือกช่วยในการให้รู้จักปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ช่วยในการปรับปรุง
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วัสดุและเนื้อหาการสอนปรับปรุงวิธีสอนและปรับปรุงการประเมินผลการสอนที่จะช่วยส่งเสริมในการศึกษามีคุณภาพ
ทั้งด้านการเรียนการสอน  ซึ่งการนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนผู้บริหารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารทางการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมาย
เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการ
พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมและที่
ส าคัญช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ทักษะประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  (2550 : 511 - 519)  ที่เสนอว่า  
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย  ในการด าเนินงานจะต้องใช้
กระบวนการกลุ่มหรือการมีส่วนร่วม  จึงจ าเป็นต้องระดมความคิดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนนิเทศและ
โครงการนิเทศร่วมกัน  เพื่อให้การนิเทศด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แผนนิเทศที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการ
ของบุคล  หน่วยงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรยีนเพราะการนิเทศภายในเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรงุ
สิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนาขึ้น  การนิเทศภายในจะสนองความต้องการของครูในโรงเรียนได้อย่างถูก
ต้องการก าหนดแนวทางร่วมกัน  การประสานความร่วมมือ  การช่วยเหลือกัน ดังนั้น  เพื่อการปรับปรุงการเรียนจัด
กิจกรรมการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน  ผู้วิจัยมี
ความประสงค์ศึกษาความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุดาหาร  เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนสอนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานมุ่งศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้าน
วิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ผู้วิจัยได้ใช้ประเด็นที่จะศึกษาตามแนวคิด
ของ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 29 - 30)  ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร 2)ด้านการเรียนการสอน 3)ด้านการนิเทศการศึกษา 4)ด้านสื่อการเรียนการสอน 5) ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีโดยก าหนดรปูแบบวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะที่  1  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการนิเทศ
ภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ระยะที่  2  เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In - Depth  Interview)  เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายในด้าน
วิชาการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
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ระยะที่  1 การศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้   ได้แก่  ครูปฏิบัติการสอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา  2558  จ านวน  1,230  คน  กลุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตาราง  Krejcie  &  Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 43–46)  ; อ้างอิงมาจาก  Krejcie  &  
Morgan.  1970 : 607 - 610)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  295  คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย  3  ตอน  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List)  ได้แก่  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน  ตอนท่ี  2  สอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ม ี
5  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  2)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  3)  ด้านการนิเทศ
การศึกษา  4)  ด้านสื่อการเรียนการสอน  และ 5)  ด้านการวัดผลประเมินผล   ตอนที่  3  สอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด  (Open – Ended) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวนแบบสอบถาม  295 ฉบับ โดยการน าส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และผู้วิจัยน าส่งโดยตรง  
ณ  สถานศึกษา พร้อมกับก าหนดวันส่งกลับมาที่สถานศึกษา หากถึงก าหนดเวลาไม่น าส่งผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง 

การจัดกระท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดช่วงความหมาย  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  Likert  5  ระดับ  
คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น   5, 4, 3, 2  และ 1 ตามล าดับ และความ
ต้องการนิเทศภายในของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่มีค่าตั้งแต่ 2.51  

 ขึ้นไป  และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมรายด้านเป็นประเด็นหัวข้อในการน าไปด าเนินการศึกษา
แนวทางในการพัฒนา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard  Deviation)   
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
   2.1  ค่าความสอดคล้องของข้อค าถาม  (Index  of  Item - Objective  Congruence : IOC) 

   2.2  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์  𝛼(Alpha – 
Coefficient)   

3.  วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ระยะที่  2  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   

ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ซึ่งมีข้อค าถามเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการนิเทศ
ภายในด้านวิชาการของครู ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาจ านวน 1 คน นักวิชาการจ านวน  2  คน  
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 3  คน  ครูผู้สอนจ านวน  3  คน  รวมผู้ทรงคุณวุฒิ  9  คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูล  เป็นประเด็นการสัมภาษณ์ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน  9  คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ซึ่งมีข้อ

ค าถามเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ    ตามความต้องการนิเทศภายในของครู  ใน
ระยะที่  1  ที่มีค่าระดับมากที่สุดและมากเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์  โดยผู้วิจัยช้ี
แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยและประเด็นการสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยบันทึก
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ  ลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัย ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา  และจัดหมวดหมู่เพื่อหาความแตกต่าง  ความ
เหมือนแล้วสรุปเป็นความเรียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  โดยรวมและรายด้าน 

การนิเทศภายในด้านวิชาการ �̅� S.D. ระดับความต้องการ 
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2.59 0.64 ปานกลาง 
ด้านการเรียนการสอน 2.64 0.59 ปานกลาง 
ด้านการนิเทศการศึกษา 2.16 0.66 น้อย 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 2.18 0.62 น้อย 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 2.48 0.70 น้อย 

โดยรวม 2.41 0.64 น้อย 
 
จาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย  เรื่องความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สรุปผลได้ดังนี้ 
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1. ระดับความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังน้ี ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และอยู่ในระดับ
น้อย  3  ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษา  ด้านสื่อการเรียนการสอน   

2. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 ความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูที่มีค่าตั้งแต่ 2.51  ขึ้น
ไป  และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมรายด้าน เป็นหัวข้อในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 คน ได้
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการดังนี้ 1)  ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางคือ  ครูควรได้รับการพัฒนาตน อบรม ประชุม สัมมนา ครูควรมีแผนด าเนินงานของตนเอง ควรแต่งตั้ง
กรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผู้บริหารควรให้ขวัญก าลังใจแก่ครูในการปรับปรุงหลักสูตร 2)  
ด้านการเรียนการสอน  กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ คือ  ครูควรได้รับการพัฒนา
ตนด้านการน านวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ควรก ากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนการเรียนการสอนของครูต้องมีความยืดหยุ่นค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  3) ด้าน
การนิเทศการศึกษา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ  คือ  ควรให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศ มีก าหนดปฏิทินการนิเทศของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 4)  ด้านสื่อการเรียนการสอน  
กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในดา้นวิชาการ  คือ  ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  และ
หลากหลาย สอดคล้องกับแผนการสอน  ควรน านวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มผู้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ  คือ จัดให้มีการวัดผลประเมินผลการศึกษาที่ชัดเจน   ผู้บริหารควร 
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ควรที่ได้จากการประเมินผลน าข้อมูลย้อนกลับมาท าการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

 
อภิปรายผล  

การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร   ครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลางคือ  ด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรและดา้นการเรียนการสอน  อยู่ในระดับน้อย  3 ด้าน  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้าน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ด้านการนิเทศการศึกษา  ด้านสื่อการเรียนการสอน   โดยผลการศึกษาแต่ละด้าน
มีรายละเอียดดังนี้   

1.  ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  พบว่า  ครูมีความต้องการนิเทศภายใน  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาตามข้อรายการความต้องการที่ครูต้องการนิเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้าน  คือ  การประชุมอบรม
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและท้องถิ่น  อยู่ในระดับ
มาก  อาจจะเนื่องจากกระแสการปฏิรูปการศึกษา  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน  ท าให้ครูมีความต้องการการนิเทศเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ด้วยการประชุมอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและท้องถิ่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วราภรณ์  
แสงพลสิทธ์ิ  (2554)  ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม  พบว่า  
ครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสมัชัญแผนกประถมตอ้งการการนิเทศการศึกษาภาพรวม  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่  ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดผลประเมินผล  ด้านการ
พัฒนาบุคลากร  ตามล าดับ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พวงเพชร  ติรคุณบูรณะ  (2556 )  ได้ศึกษา  ความต้องการ
การนิเทศการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เขต  1กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศการสอนโดยรวมระดับปาน
กลาง  จากการส ารวจความต้องการ  5  ระดับ  ครูมีความต้องการพัฒนาด้านหลักสูตรและด้านสื่อการเรียนการสอน 
มากที่สุด  

2.  ด้านการเรียนการสอน  พบว่า  ครูมีความต้องการนิเทศภายใน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมสูงกว่าด้านอื่นๆ  เมื่อพิจารณาตามข้อรายการความต้องการที่ครูต้องการนิเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้าน  คือ  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอนตามหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก  อาจจะเนื่องจากครูยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการสอนตามหลักสูตร  จึงท าให้ครูมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการ
สอนตามหลักสูตร  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดกับนักเรียน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ปรัชญา  บุญรอด  (2552 : บทคัดย่อ)  ศึกษาความต้องการการนิเทศภายในงานวิชาการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต  2  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความต้องการ
การนิเทศภายใน  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้  
รองลงมาคือ  ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินตามสภาพจริง    

3.  ด้านการนิเทศการศึกษา  พบว่า  ครูมีความต้องการนิเทศภายใน  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณา
ตามข้อรายการความต้องการที่ครูต้องการนิเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้าน  คือ  การสะท้อนผลจากการได้รับการนิเทศ  
อยู่ในระดับปานกลาง  สะท้อนให้เห็นว่าครูเห็นความส าคัญของการนิเทศมีความต้องการผลการนิเทศ  ข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานวิชาการสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัตนา  นครเทพ  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการน าเสนอ
รูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้แบบกัลยานิมิตในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2  พบว่า  สถานศึกษาทุกแห่ง  4  แห่ง  มีการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไม่ครบ
ทุกขั้นตอน  เนื่องจากผู้บริหารและครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศภายในขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
การศึกษาตลอดจนบุคลากรและขาดความตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน  แต่สถานศึกษาทุกแห่งยังคงมีความ
ต้องการให้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้วยการนิเทศภายใน   

4.  ด้านสื่อการเรียนการสอน  พบว่า  ครูมีความต้องการนิเทศภายใน  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อ
พิจารณาตามข้อรายการความต้องการที่ครูต้องการนิเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้าน  คือ  การผลิตสื่อจากวัสดุท้องถิ่น  
อยู่ในระดับปานกลาง  สะท้อนให้เห็นว่าครูต้องการรับการส่งเสริม  สนับสนุน  และมีความตระหนักถึงการบูรณาการ
น าเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าเป็นสื่อการเรียนการสอน  เพื่อความประหยัด  หาง่าย  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พวงเพชร  ติรคุณบูรณะ  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  ความต้องการ 

การนิเทศการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  1  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศการ
สอนโดยรวมระดับปานกลาง  จากการส ารวจความต้องการ  5  ระดับ  ครูมีความต้องการพัฒนาด้านหลักสูตรมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.31  และด้านสื่อการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย  2.80 
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5.  ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  พบว่า  ครูมีความต้องการนิเทศภายใน  โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย  เมื่อพิจารณาตามข้อรายการความต้องการที่ครูต้องการนิเทศท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้าน  คือ  ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก  สะท้อนให้เห็นว่าครูมีความต้องการ
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง  เกิดความเป็นธรรม 

กับนักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ  ประยูรสุข (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการการนิเทศ
การเรียนการสอนของผู้สอนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน  ได้แก่ ด้านการ
วัดผลประเมินผล และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหลักสูตรตามล าดับ   

2. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร: กรณีความต้องการนิเทศภายในที่มีระดับมากที่สุดและมาก ที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พัฒนาตนของครู อบรม ประชุม สัมมนา ครูต้องมีแผน
ด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร ให้ขวัญก าลังใจแก่ครูในการปรับปรุงหลักสูตร   

2. ด้านการเรียนการสอน พัฒนาตนครูให้น านวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของครู แผนการเรียนการสอนของครูต้องมีความยืดหยุ่น   

3. ด้านการนิเทศการศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศ   ก าหนดปฏิทินการนิเทศของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

4. ด้านสื่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย น านวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 

5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดผลประเมินผลการศึกษาที่ ชัดเจน  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาน าข้อมูลย้อนกลับมาท าการพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด ี

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารและครูควรวางแผนร่วมกันในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ก ากับตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้ดีขึ้น 

2.  ด้านการเรียนการสอน ครูควรได้รับการพัฒนาตนด้านการน านวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง น าผลสะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศให้แก่ครู และวางแผน
ก าหนดการนิเทศอย่างชัดเจน ก ากับติดตามการนิเทศ เพื่อน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา        
ให้ดีขึ้น 
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4.  ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูควรพัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารควรสนับสนุน
งบประมาณในการร่วมกันผลิตสื่อให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5.  ด้านการวัดผลประเมินผล ครูผู้บริหารควรรว่มมือกันวางแผนการวัดผลประเมินผลการศกึษา ครูควรได้รับ
การอบรม ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการประเมินผลที่หลากหลาย 
และก ากับติดตามการวัดผลประเมิน เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1.  ควรน าความต้องการนิเทศภายในด้านวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ในประเด็นอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาหาแนวทาง ไปศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.  ควรศึกษาการบริหาร การจัดการการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกนุช  เขียวเขิน.  การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.  

การศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2552. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  

2545.  กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณัฑ์ (ร.ส.พ. ),  2546. 
_______.แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังคมส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2550. 

_______.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั,  2551. 

ทิศนา  แขมมณ.ี  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดการกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ.  พิมพ์ครั้งท่ี  5.  
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2550. 

ปรัชญา  บุญรอด.  ความต้องการการนิเทศภายในงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต  2.  วิทยานิพนธ์  ป.ม.(บริหารการศึกษา)  กรุงเทพมหานคร : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม,  2552. 

พวงเพชร  ติระคุณบรูณะ.  ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในโรงเรียนนานาชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต  1  กรุงเทพมหานคร.  สาระนิพนธ์  ศศ.ม.  
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2556. 

รัตนา  นครเทพ.  การน าเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้แบบกลัยานิมิตในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2.วิทยานิพนธ์  ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏั,  2552. 

วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ.  ความต้องการการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม.  
กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอสัสมัชัญ,  2555. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 234 - 

สายใจ  ประยูรสุข.  ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1.  การค้นคว้าอิสระ  ค.บ. (การบริหารการศึกษา)  กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร,  2551.. 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา  ให้
คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงก าหนด  หลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา  พ.ศ.  2553. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2553. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  แผนการศึกษา  ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิสซิ่ง,  2545. 

เหรียญ  รังษา.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มหาสารคามเขต  1.  วิทยานิพนธ์  ค.ม.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  2549. 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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Educational Sub Area, under the Jurisdiction of the Secondary Educational 
Service Area Office 21 

 
เฉลียว  พินิจมนตรี1   วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุม
เทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามสถานภาพ
ต าแหน่งและประสบการณ์การท างาน ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 153 คน 
ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรง   
เชิงเนื้อหา ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการปฏิบัติ
สูงสุดคือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข ์
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตประทมุเทวาภิบาล  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วทิยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
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Abstract 
 The objectives of this study were ( 1) to study the personnel management in Basic Schools, 
Prathum Dhevapiban Educational Sub Area, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 21 ( 2) to compare the personnel management in Basic Schools, Prathum Dhevapiban 
Educational Sub Area, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 21 classified 
by position and working experience. The sample used in the study consisted of 1 5 3  administrators and 
teachers, determined by using of Krejcie & Morgan’s sample-size table. The questionnaire with 5 rating 
scales was used as a tool with IOC between 0.67-1.00 and the reliability at 0.96. The data were analyzed by 
using, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Schefle’s method. 
 The results of the study revealed that: 

1. The personnel management in Basic Schools, Prathum Dhevapiban Educational Sub Area, 
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 21 was at high level as a whole. 
When considering by aspect, the highest aspect was enhancing the efficiency of working. The lowest one 
was the appeals and grievances. 

2.  The comparison result on the personnel management in Basic Schools, Prathum Dhevapiban  
Educational Sub Area, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 21, classified 
by position was as a whole was not different. 
 3. The comparison result on the personnel management in Basic Schools, Prathum Dhevapiban 
Educational Sub Area, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 21, classified 
by working experience was as a whole was significantly different at the statistical level of .05. 
Keywords: The Personnel Management in Basic Schools, Prathum Dhevapiban Educational Sub Area, 
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 21 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ขณะนี้ประเทศไทยก าลังอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ ในภูมิภาคและสังคมโลก ในขณะที่ปัจจุบันได้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศใหญ่ๆ ของทวีปเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้บางประเทศ เช่น จีน จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ เร็วมาก ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวท าให้มีการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจลง ในสภาพเช่นนี้ จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะให้อยู่รอดในภาวะการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไป นอกจากนี้จะมีการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งความพยายามที่จะเช่ือมโยงกันของกลุ่มประเทศอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
การจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่ส าคัญของ
ประเทศ เช่น ด้านการคมนาคม การสื่อสาร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและก าลังเร่งด าเนินการในขณะนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  แต่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศที่ส าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ "การพัฒนาคน" เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญของการจัด
การศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล  (Digital Revolution) 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ท าให้โลกท้ังโลกเช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่าง
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รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญ
พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่อง
จ าเป็นท่ีเราไม่อาจที่จะละเลยได้ เราจะร่วมกันท าในเรื่องที่ยากและท้าทาย คือท่ีพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้อง
อาศัยหลายฝ่าย แต่หากประเทศนี้จะไปรอด จะอยู่ในเวทีแห่งการแข่งขันยุคใหม่ได้ เราต้องปฏิรูปการศึกษาให้ได้ ต้อง
พัฒนาคนให้ได้ (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2556) 

ระบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวเร่งพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศจะ
เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนและใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องรับผลกระทบ
โดยเฉพาะในด้านการปฏิรูประบบบรหิารที่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางองค์กร สายการบริหาร วัฒนธรรม แ ละค่านิยมใน
การท างาน การบริหารการศึกษาเป็นกลไกหนึ่งของการด าเนินงานทั้งหมดของภาครัฐ และเกี่ยวข้องกับระบบใหญ่      
คือ ระบบบริหารราชการแผ่นดินในระยะปัจจุบัน รัฐได้ก าหนดแผนปฏิรูประบบราชการภาครัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิหลาย
ด้านอย่างแท้จริงโดยมีอ านาจตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของงประชาชนที่
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล โดยใช้ กรอบแนวความคิด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ทั้ง 6 ด้าน (1) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (2) การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (3) วินัยและการรักษาวินัย (4) การด าเนินการทางวินัย 5) การออกจาก
ราชการ (6) การอุทธรณ์ละการร้องทุกข์ เพื่อจะได้ทราบสภาพการบริหารงานบุคคล และได้ข้อมูลมาเป็นแนวทางที่จะ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานบุคคลรวมทั้งข้อมูลที่จะน ามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21     
  2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์การท างาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 2. บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยา
เขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 24 คน ครูผู้สอน จ านวน 193 คน รวม 217 คน ในปีการศึกษา 2557   
 (2) กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 จ านวน 4 โรงเรียน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 24 คน ครูผู้สอน จ านวน 129 คน ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 153 คน 
ได้โดยการสุ่มอย่างง่าย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)     
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549 : 143) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพ่ือให้ได้ค่าสถิติจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังนี้ 
  (1) วิเคราะห์แบบสอบถามที่สร้างและพัฒนาขึ้น เมื่อน าไปทดลองใช้แล้วน าผลที่ได้มาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
  (2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจก
แจงความถี่(Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมท้ังเสนอตารางประกอบค าบรรยาย  
  (3) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารงานบุคคลตามกรอบงานวิจัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต
ปทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
(2535 : 100) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุม          
เทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21     
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยภาพรวมรวม 

สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต21    

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลความ       อันดับ 

1.ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 4.05 .62 มาก 2 
2. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.07 .60 มาก 1 
3. ด้านการรักษาวินัยและวินัย 4.03 .66 มาก 3 
4. ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.99 .67 มาก 4 
5. ด้านการออกจากราชการ 3.87 .90 มาก 5 
6. ด้านการอุทธรณ์และการร้องทกุข์ 3.83 .88 มาก 6 

รวม 3.97 .59 มาก  
   

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุม    
เทวาภิบาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
ถ้าเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยด้านที่มีสภาพการความคิดเห็นสูงสุดคือ ด้านการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ( = 4.07, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง  ( = 4.05, S.D. = 0.60) และด้านมีสภาพความคิดเห็นต่ าสุดในคือ ด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ( = 
3.83, S.D. = 0.88) 

ผลเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามต าแหน่ง และตามประสบการณ์ท างาน 

 
ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวม 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรยีน 
จ าแนกตามต าแหน่งโดยรวม 

 
ผู้บริหารฯ ครูผูส้อน 

t p-value 
  S.D.   S.D. 

1.ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3.89 0.27 3.96 0.50 0.77 .440 
2. ด้านการเสริมสร้าประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.63 0.35 3.76 0.58 1.25 .211 

3. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 3.87 0.20 3.92 0.59 0.39 .691 
4. ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.53 0.27 3.93 0.51 7.06** .000 
5. ด้านการออกจากราชการ 3.61 0.26 3.89 0.54 4.80** .000 
6. ด้านการอุทธรณ์และการร้องทกุข์ 3.38 0.16 3.87 0.57 11.04** .000 

รวมเฉลี่ย 3.65 0.14 3.89 0.47 6.41** .000 

**  p≤  .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันโดยรวมและ
รายด้าน ด้านการด าเนินการทางวินัย ด้านการออกจากราชการ และด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกประสบการณ์การท างานท างานโดยภาพรวม 

การบริหารงานบุคคล 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
P-values 

1. ด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 

ระหว่างกลุม่ 6.709 2 3.355 15.413** .000 
ภายในกลุ่ม 76.176 350 0.218   

รวม 82.885 352    

2. ด้านการเสริมสร้า
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระหว่างกลุม่ 10.710 2 5.355 18.051** .000 
ภายในกลุ่ม 103.836 350 0.297   

รวม 114.546 352    
3. ด้านวินัยและการรักษา
วินัย 

ระหว่างกลุม่ 13.346 2 6.718 23.102** .000 
ภายในกลุ่ม 101.779 350 0.291   

รวม 115.214 352    
4. ด้านการด าเนินการ
ทางวินัย 

ระหว่างกลุม่ 20.173 2 10.087 48.775** .000 
ภายในกลุ่ม 72.379 350 0.207   

รวม 92.552 352    
5. ด้านการออกจาก
ราชการ 

ระหว่างกลุม่ 23.640 2 11.820 54.513** .000 
ภายในกลุ่ม 75.890 350 0.217   

รวม 99.529 352    

6. ด้านการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์

ระหว่างกลุม่ 30.195 2 15.097 62.520** .000 

ภายในกลุ่ม 84.519 350 0.241   

รวม 114.714 352    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 15.872 2 7.936 47.896** .000 

ภายในกลุ่ม 57.991 350 0.166   

รวม 73.863 352    

** p≤  .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ต่างกันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุม  

เทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
(1) ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า ได้แก่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการด าเนินการทางวินัย ด้านการออกจากราชการ และ ด้านการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ จากผลการวิจัยที่ได้ออกมาจะเห็นได้ว่าในส่วนของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
เป็นด้านที่ปฏิบัติกันมากที่สุดทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการด าเนินการที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มพูน 
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพและปัญหาแต่ละบุคคลและความต้องการของ
สถานศึกษาเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งจะคลอบคลุมเรื่อง การนิเทศภายใน การจัดหาหรือจัดท าเอกสาร
แนะน าการปฏิบัติงาน การอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาดูงาน การจัดอบรม ประชุมหรือ
สัมมนาในสถานศึกษาส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหน่ึงของ
กระบวนการยุติธรรมในระบบการบริหารงานบุคคลซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีทางร้องขอรับความ
ยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองค์กรหรือผู้มีอ านาจเหนือผู้สั่งลงโทษอีกช้ันหนึ่ง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการที่
ต้องอุทธรณ์ละการร้องทุกข์เป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษาเองจะได้ปฏิบัติเองน้อยมากดังนั้น
จะสอดคล้องกับงานวิจัยของจันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ได้วิจัย การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการ
วางแผนการ ใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ มีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเขาปฏิบัติงานไว้ อย่างชัดเจน มีการ     
จัดประชุม อบรม สัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึง มีการสร้างขวัญและก าลังใจ มีแผนการประเมินผลบุคลากร และติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
ส่วนปัญหาที่พบคือ มีบุคลากรไม่ตรงตามความต้องการ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามความสามารถ การพัฒนา
บุคลากรยังไม่ครอบคลุม มีการจัด สวัสดิการน้อยและไม่ทั่วถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ยุติธรรมและบุคลากร 
ไม่มีส่วนร่วม ในการก าหนดเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ ควรเสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควร
จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร ควรจัด
สวัสดิการให้เอื้อต่อบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมี ความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 (2) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิ
บาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุมเทวาภิบาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันโดยรวมและรายด้าน ด้านการด าเนินการทางวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ และด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1–4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตา ด้านกรุณาด้านมุทิตา ด้าน
อุเบกขา ตามลาดับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ต าแหน่ง หน้าที่ ที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่าง
กัน ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตประทุม            
เทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามประสบการณก์ารท างานต่างกันโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1–4 สังกัด      
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการ
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตา ด้าน
กรุณาด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา ตามลาดับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการการบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ต าแหน่ง หน้าท่ี 
ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อุเบกขา ไม่แตกต่างกัน ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   (1) ควรน าแผนอัตราก าลังสู่การปฏิบัติและสถานศึกษาควรประเมินเพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ควรร่วมกันทุกฝ่ายในการเสนอความต้องการจ านวนและอัตราก าลังต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
 (3) ควรศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงไว้ซึ่งวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
 (4) ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ สร้างแผนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 (5) ควรมีการให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รับทราบอยู่เสมอ 
 (6) ควรทราบหลักการ กฎเกณฑ์ ในการสั่งให้ผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมออกจากราชการโดยผู้ที่ถูกสั่งให้
ออกจากราชการต้องได้รับความเป็นธรรม และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบของทางราชการ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ควรศึกษาการบริหารบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของสถานข้ันพ้ืนฐานที่หลากหลายและน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
 (2) ควรศึกษาประสบการณ์ในการท างานเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 
 (3) ควรเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระหว่างสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาเอกชน 
 (4) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนทุกด้าน 
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การศึกษาความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ตอ่การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 

The Needs of Kindergarten teacher for Self-Development as Work 
Performance based on Teachers Professional Standard Criteria under 

Pathumthani Primary Educational Service Area 1, Pathumthani Province 
 

ต้องชนะ มั่นบรรจง1  เกษศิรินทร์ สุวรรณรุ่งโรจน2์  นวลออ ทองศรี3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า และเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับครูในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนใน
ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรี ยนรัฐบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 373 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ต้องการให้มีระบบสนับสนุนส าหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในทุกๆ ด้านมากท่ีสุด มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ต้องการ
การสนับสนุนให้ผู้สอนได้คิดค้นรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
มากที่สุด มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ต้องการเข้ารับการอบรมในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากความรู้เดิม เพื่อการน ามาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มากที่สุด มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ต้องการให้มีระบบเตรียมการสอนในลักษณะอื่นที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่ ต้องการให้
มีการปรับปรุงสื่อการสอนในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยต่อการใช้งาน มาตรฐานที่ 6          
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานที่  7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน             
ได้อย่างมีระบบ ต้องการให้มีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม
สาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ต้องการให้มีการ
อบรมด้านด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่าง  
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ต้องการให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการ
ตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
ต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อการร่วมมือปฏิบัติงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11  

                                           
1  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
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แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ต้องการให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นดิจิตอลเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลดิจิตอลได้อย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในทุกสถานการณ์ ต้องการการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาตนเอง, มาตรฐานวิชาชีพครู, การปฏิบัติงาน 

 
Abstract  

This research aims to study the development of teachers, professional standard for  
progress and preparation for  teacher in self-developement as a professional standard. The sample 
consisted of 373 teachers who teach in Anumban 1 and Anuban 2 of the academic year 2014 of the 
government school under Pathumthani primary educational service area 1, Pathumthani province. 
The instrument of this research was the questionnaire. The statistic devices used for analyzing the 
data were percentage. The result were Standard 1: the academic activities about teacher 
professional development are always, require the support system for people who want to 
disseminate the academic in most aspects. Standard 2: the practical activities in consideration of 
the consequences for students, to provide the teacher’s support in new activities model and apply 
to a student’s development of child centered in the most important. Standard 3: strive to develop 
students' full potential, to provide training in other related sciences, in addition to the original 
knowledge for application development of students comprehensive most. Standard 4: lesson plan 
development that can be practiced actual results, to provide the teaching preparation system in 
the other characteristics and It can be used to organize the instructional activities for students 
achieving the real objectives. Standard 5: instructional media development is effective, need to 
improve the teaching media in all classrooms for useful and safe for use. Standard 6: instructional 
activities management of the permanent to the students, to provide the instructional management  
focused on the students to be successful in self-knowledge acquiring. Standard 7: report the result 
of student’s development due to cover the cause, factor and the related progress of instructional 
operation. Standard 8: behave as a role model to students, to provide training for the general 
personality dress, manners, speech, to behave according to the model. Standard 9: cooperate with 
the others in education institutional creatively, to have a co relationship activities for recognition of 
the importance, hearing the opinions from the associate.  Standard 10: cooperate with the others in 
community creatively, to create the network with community to collaborate in the development of 
education. Standard 11: Acquiring and using information for development, to provide training on the 
use of digital information that is to be analyzed. Critics things as digital data with reasonable. 
Standard 12: create the opportunities for students in every situation, to create a learning activity by 
bringing the problem or the need for development in classes and the other activities. School is 
defined the learning activities. 
Keyword: Self-Development, Teachers Professional Standard, Work Performance  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ครูคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามทั้ง
ในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่อบรมมารยาทและยกระดับจิตใจของผู้เรียนให้มีความสูงส่งมาก
ขึ้นเป็นล าดับ จนท าให้ครูได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคมและประเทศชาติว่าเป็น “แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ”และ
เพื่อสิ่งนี้ครูจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูงกว่าวิชาชีพทั่วไป และการที่จะก าหนดมาตรฐานดังกล่าวได้
นั้นส่วนหน่ึงจ าเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวครู เพื่อให้ได้กรอบของมาตรฐานในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง การพัฒนาตนเองของครูเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานสอน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องครู คณาจารย์และบุคลากรทาง  การศึกษา ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาได้พยายามยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพไว้ รวม 12 มาตรฐาน ซึ่งกล่าวกันว่า ครูที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด
ไว้จะเป็นครูมืออาชีพ จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการที่จะสร้างมาตรฐานส าหรับการ
พัฒนาวิชาชีพครูที่สมบูรณ์นั้นจ าเป็นต้องได้รับความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและรอบด้านจึงได้คิดที่จะจัดท าการวิจัยช้ินนี้
ขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาใช้ส าหรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า และเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับครูในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อก้าวไปสู่เวทีการศึกษาใน
ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการของครูระดับช้ันอนุบาลในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการในการจัดอบรมหรือเสวนาทางด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานที่ดีส าหรับวิชาชีพครูซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงให้มีความทันสมัย ตอบรับ

กับความต้องการของวงการศึกษาในระดับนานาชาติได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตาม 

- ความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 
  

มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนมาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอมาตรฐานที่  6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนได้อย่าง
มีระบบ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่  10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 
ตัวแปรตาม ได้แก่  มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 (1) เพื่อทราบความต้องการของครูระดับช้ันอนุบาลในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 (2) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการในการจัดอบรมหรือเสวนาทางด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
 (3) เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานท่ีดีส าหรับวิชาชีพครูซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงให้มีความทันสมัยตอบรับ
กับความต้องการของวงการศึกษาในระดับนานาชาติได้ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ธนิศร พิบูลแถว (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กองทัพอากาศไทย : กรณีศึกษากรมก าลังพลทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมก าลังพลทหารอากาศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ ยศ และ
ต าแหน่ง ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการสายที่สังกัด อัตราเงินเดือนและปัจจัย
บรรยากาศขององค์กรไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมก าลังพลทหารอากาศ 
 รัชนก วันทอง (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพส าหรับองค์กรพยาบาลใน
อนาคต มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ วิธีการ ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ
ส าหรับองค์การพยาบาลในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลจะต้องการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา และมีทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาข้อมูล ส่วนวิธีการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพน้ันจะมีการเข้า
ร่วมในการอบรมด้านการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ  
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 กรูเทนเบลอร์ (Grootenboer. 2008: Online) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในวิชาชีพโดย   
เฉลี่ย 24 ปี (ระหว่าง 5-26) ประกอบด้วยอาจารย์ที่รับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้าแผนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน และผู้มี
ส่วนร่วมอีก 2 คน สรุปผลการพัฒนาตนเองของผู้เช่ียวชาญให้ประสบผลส าเร็จ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับการดูแล      
การเอาใจใส่ผู้เรียนและสิ่งที่ประสบผลคือ การนิเทศ (เยี่ยมชม) และการสังเกตกันและกัน การปรึกษาจาก ผู้เช่ียวชาญ
ที่มีประสบการณ์ การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของผู้มีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาตนเองของผู้เชี่ยวชาญ ต้องแสดง
กลยุทธ์ และประกาศให้คนส่วนใหญ่ร่วมด าเนินการต่อ เป็นการปรับปรุงพัฒนา ก่อก าเนิดความรู้ และความช านาญ    
ในวงการศึกษาและการสอน แก้ปัญหาจากข้อมูลที่ค้นพบด้วยตนเอง 
 เมอร์เซอร์ และเจนนี่ (Mercer; & Jenny. 2010: 24-36) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจข้ันตอนของการ
พัฒนาตนเองของผู้ใหญ่ ในมุมมองย้อนกลับเป็นการศึกษาลักษณะของการพัฒนาตนเอง และประสบการณ์การขัดแย้ง 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ใช้ทฤษฎีระบุความขัดแย้งระหว่าง การกลัวความล้มเหลวและการ
ประสบความส าเร็จ บ้านและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า การพัฒนาตนเอง ถือเป็นวิธีการต่อรองตนเองอีกวิธีหนึ่ง 
ซึ่งวิธีการนี้ให้ผลทางด้านบวกมากกว่าด้านลบ และยังสามารถสร้างความเข้าใจเมื่อต้องเผชิญปัญหาในแบบเดียวกัน     
ก็ใช้วิธีการเอาชนะเพื่อให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปพร้อมกับการพัฒนาตนเอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
(2) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(4) การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนรัฐบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นครูโรงเรียน
รัฐบาล จ านวน 373 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามความต้องการของครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และสถานภาพท่ัวไป 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการของครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ต้องการ 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต าราต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
พร้อมท้ังน าความรู้และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 (2) สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน ามาปรับปรุงและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า 
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
 (3) น าแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 (4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ความ
เห็นชอบแล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ขึ้น น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 (1) ผู้ศึกษาน าหนังสือจาก คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีเพื่อขอความร่วมมือจาก
ทางโรงเรียนในการท าวิจัย 
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 (2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปมอบให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งเดินทางไปด้วยตนเอง และส่งผ่านทาง
ไปรษณีย์โดยขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนแจกแบบสอบถามให้กับคุณครู ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และ
ผู้วิจัยขอรับคืนจากทางโรงเรียนด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากวันท่ีแจกแบบสอบถาม 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลสถานภาพของผู้ปกครอง ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูผู้สอนต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 12 เกณฑ์ ดังนี้ 
 - มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 - มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 - มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 - มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 - มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 - มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
 - มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 - มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 - มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 - มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
 - มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 - มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
ผู้ศึกษาหาค่าร้อยละที่เป็นรายข้อเรียบเรียงเป็นตารางและน าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามมี
อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 40.2) รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 28.4) รองลงมามีอายุ 21-30 ปี     
(ร้อยละ 22.0)  
 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดพบว่าระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 95.7) น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 4.2) 
 จ าแนกตามระดับช้ันที่สอน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสอนในระดับช้ันอนุบาล 2 มากที่สุด (ร้อยละ 68.5) 
รองลงมาเป็นผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 1 (ร้อยละ 31.4) 
 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001–20,000 บาท 
(ร้อยละ 67.7) รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 22.3) และรายได้อยู่ระหว่าง 20,001- 
25,000 (ร้อยละ 9.7) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ต้องการให้มีระบบสนับสนุน
ส าหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในทุกๆด้านมากที่สุด  (ร้อยละ43.2) มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ต้องการการสนับสนุนให้ผู้สอนได้คิดค้นรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมากท่ีสุด (ร้อยละ 55.0) มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ ต้องการเข้ารับการอบรมในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากความรู้เดิม เพื่อการน ามาใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้านมากที่สุด (ร้อยละ 53.6) มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
ต้องการให้มีระบบเตรียมการสอนในลักษณะอื่นที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้จริง (ร้อยละ 48.3) มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่ ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงสื่อการสอนในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยต่อการใช้งาน (ร้อยละ 56.3) มาตรฐานท่ี 6 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 52.3) มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ต้องการให้มีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 52.8) มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี     
แก่ผู้เรียน ต้องการให้มีการอบรมด้านด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นแบบอย่าง (ร้อยละ 50.4) มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ต้องการให้มีกิจกรรม
สานสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (ร้อยละ 52.3) มาตรฐาน
ที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่อการร่วมมือปฏิบัติงานใน
การพัฒนางานของสถานศึกษา (ร้อยละ 50.1) มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ต้องการให้มี
การอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นดิจิตอลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลดิจิตอลได้
อย่างมีเหตุผล (ร้อยละ 63.0) มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ต้องการการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อื่นๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ (ร้อยละ 49.6) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน 
 ในข้อนี้ไม่มีผู้เสนอแนะข้อมูลใดเพิ่มเติม 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยความต้องการของครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขตหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน พบว่าครู
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานในระดับสูงในทุกๆ
มาตรฐาน โดยใน 3 ล าดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุด ดังนี ้
 (1) มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ครูผู้สอนต้องการให้มีการ
ปรับปรุงสื่อการสอนในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภยัตอ่การใช้งาน (ร้อยละ 56.3) สื่อส าหรับการ
เรียนการสอนนั้นมีความจ าเป็นมากในระดับปฐมวัย เพราะหากสื่อการสอนดี มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนก็จะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลลัพท่ีดีขึ้น  
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 (2) มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องการ  
การสนับสนุนให้ผู้สอนได้คิดค้นรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
มากที่สุด (ร้อยละ55.0) หากครูได้รับการพัฒนาให้สามารถคิดค้นรูปแบบการสอนใหม่ๆ ได้ย่อมเป็นผลดีต่อผู้เรียนท่ีจะ
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่หลากหลาย มากไปกว่านั้นครูยังสามารถน ารูปแบบการสอนที่คิดเองนี้ไปต่อยอด
เพื่อการท าผลงานทางวิชาการได้อีกทางหนึ่ง 
 (3) มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนต้องการเข้ารับการอบรมในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากความรู้เดิม เพื่อการน ามาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านมากที่สุด (ร้อยละ 53.6) 
ปัจจุบันนอกจากความรู้หลักที่ครูต้องมีแล้ว ความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถน ามาปรับใช้ร่วมกับความรู้
เดิมซึ่งจะน าไปสู่การจัดประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ได้นั้นก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ครูที่มีความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย
ย่อมสามารถจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกับผู้เรียนได้มากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 (1) ผู้วิจัยควรศึกษาความต้องการของต้องการของครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลในโรงเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ หรือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมด้วย เพื่อให้ทราบความต้องการที่
อาจจะมีความแตกต่างกันและให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงส าหรับการพัฒนาตนเองให้ได้ตรงตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ 
 (2) ศึกษาความต้องการให้รอบด้านมากข้ึนโดยอาจแตกความคิดออกไปหลากหลายด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพในด้านอื่นๆ 
 (3) ผลการศึกษานี้เป็นบทสะท้อนหนึ่งของครูผู้สอนที่มีความต้องการจะพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ดังนั้นหากมีการน าไปต่อยอด และศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต และได้น าสิ่งที่ศึกษานี้ไปใช้เพื่อเป็นฐานส าหรับให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปต่อยอดในการพัฒนาครูให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The Operating Condition Based on the Administrative Process of 
Childhood Development Center of the Local Administrative Organization 

in Kuchinarai District, Kalasin Province 
 

อ่อนจันทร์  สิงหา1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาบริหารกระบวนการบริหารการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.49-0.95 และค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู
ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและน ามาเสนอเป็นความเรียงแบบ
พรรณนา   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1) สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม ตามล าดับ 
 (2) แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยควรสร้างกระบวนการและการสร้างแรงจูงใจ โดยให้มีโครงสร้างใน
การบริหารงานข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานการด าเนินงาน ควรมีการบริหารงานในองค์กร
รูปแบบใหม่ๆ เช่น ควรน าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาด าเนินงานใช้ประโยชน์และได้ผลส าเร็จมากที่สุด ควรมี

                                           
1 นักศกึษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อเีมลล์ nleel_ka@hotmail.com  
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แผนป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูควรปฏิบัติตามระเบียบวินัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเสมอ ควรมีการจัดท าเอกสารให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน   
ค าส าคัญ: กระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 
 The purpose of this study was to study the conditions and guideline of the       
administrative process of childhood development center of the local administrative organization in 
Kuchinaraidistrict, Kalasinprovince. This study was divided in two phases. Phase one is studying the 
operating condition based on the administrative process of childhood development center of the 
local administrative organization in Kuchinaraidistrict, Kalasinprovince. The samples in this phase 
were 255 educational staffs including head of childhood development center, director of 
educational division, childhood development center committees. Research instrument used in this 
study was rating scale questionnairewith the reliability of 0.95 and the discrimination power 
between 0.49–0.95 and the consistency index value between 0.60–1.00. Statistics used in analyzing 
data were percentage, mean, and standard deviation. Phase two is establishing the development 
guidelines of administrative process of the childhood development center of the local 
administrative organization. The informants in this phase were 9 educational staffs containing 
director of educational division, head of childhood development center, teacher at childhood 
development center, childhood development center committees, chief executive of sub-district 
organization, and school director. Research instrument used in this phase was interview. The 
qualitative data obtained were analyzed and presented in descriptive writing.  
 The results showed that 
 ( 1)  The operating condition based on the administrative process of the childhood 
development center of the local administrative organization in Kuchinarai district, Kalasin 
provincehad the overall operating condition based on the administrative process of the childhood 
development center in the high level. When considering partially, all aspects were found in the 
high level with the descending order as planning, organization management, and controlling 
respectively.  
 (2) The guidelines for developing the administrative process of the childhood development 
center of the local administrative organization in Kuchinarai district, Kalasin province includes there 
should be the building up the process and motivation through setting up the structure for basic 
data administration according to the operating strategies and standard, there should be the new 
organizational administration models such as using modern technology and innovation in working 
operation for the high profit and success, there should be the plan foraccident and safety 
prevention in childhood development center, the teacher should always follow the regulations of 
childhood development center, and there should be the documentation in all aspects.  
Keywords:  Management process the Child Development Center, Local Adminstration 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกประเภท รับผิดชอบการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อมและความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนถ่ินบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองได้รับบริการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ 2551 ก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดท าขึ้นนี้กรมส่งการปกครองท้องถิ่น
ได้ปรับปรุงเนื้อหา หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ตามบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันเพื่อรับรองนวัตกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและมี
คุณภาพตามหลักวิชาการสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และเป็น
การเตรียมความพร้อมที่จะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแล้ว (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตามมาตรฐาน มีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีจ านวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนครู อย่างน้อยด้านละ 1 คน ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ ส าหรับงบประมาณในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการ
จัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และส่วนหน่ึงเป็นงบประมาณที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เพื่อสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.ป., :1-7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เดิมมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้แก่กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการศาสนากรมประชาสงเคราะห์ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมอนามัยซึ่งแต่ละ
หน่วยงานมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยหลักใหญ่แล้วก็เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
เพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการดา้นร่างกายจติใจอารมณ์สงัคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม
ตามวัยเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีการประกาศใช้
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 
16 ได้บัญญัติให้อ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่รวมถึงการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนซึ่งการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่และงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจากการศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคด้านครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอาคาร
สถานท่ีไม่ได้มาตรฐานขาดงบประมาณสื่ออุปกรณ์และเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กไม่เพียงพอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่าย
โอนจากกรมศาสนา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหรือสร้างอาคาร
หลังใหม่ให้ได้นอกจากซ่อมแซม หรือต่อเติมเท่านั้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดจึงไม่ได้มาตรฐาน (ประเสริฐ บุญมี  
2554) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบันมีจ านวน 9 อปท. มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 41 ศูนย์ ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความไม่เท่าเทียบกันในการบริหารจัดการและเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตรวจรับการประเมินและรองรับคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 41 แห่ง กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 เนื่องด้วยความแตกต่างของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารแต่ละแห่ง อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยของประเสริฐ บุญมี (2554 : 12-13) ท่ีพบว่าปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ
และด้านวิชาการ เป็นเหตุท าให้การพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถด าเนินการไปได้อย่างเต็มที่  
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เล็งเห็น
ความส าคัญของสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องการที่จะศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
  (2) แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 (1) ขอบเขตด้านประชากร 
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 41 คน หัวหน้าส่วน
การศึกษาจ านวน 9 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 205 รวมทั้งสิ้น  
255 คน การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
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 (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยของสภาพการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการ
บริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ศึกษาและสังเคราะห์จากแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของนักวิชาการหลายท่าน ประกอบด้วยสมยศ นาวีการ  
(2536 : 23) ธงชัย สันติวงษ์ (2536 : 11-13) วิโรจน์ สารรัตนะ (2545 : 3) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530 : 22-23)     
บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2548 : 11) สาคร สุขศรีวงค์ (2553 : 26) เฮ็นรี ฟาโยล (1949 : 15) จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน  
ดังนี ้
                   1. ด้านการวางแผน 
                   2. ด้านการจัดองค์การ 
                   3. ด้านการสั่งการ 
                   4.  ด้านการควบคมุ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ ์และ (2) แนวทางพัฒนากระบวนการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและการวางแผนของผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 
 ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 41 คน หัวหน้าส่วนการศึกษาจ านวน 9 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 205 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็น
การศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
                (1) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาบันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ 
                (2) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
                (3) น าคะแนนแบบสอบถามตอนที่  2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ เป็นรายข้อในแต่ละด้าน น ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 
 ระยะที่  2 
           เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ดังนี ้  
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สรุปผลการวิจัย 
 (1) จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
      1.1 ด้านการวางแผน พบว่าสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับการด าเนินงานมากท่ีสุด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือข้อที่มีวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ 
เป้าหมาย จุดเน้นในการวางแผนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือข้อที่มีการ
จัดท าปฏิทินงานแนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  
ได้แก่ มีการวางแผนด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมภายนอก (สนามเด็กเล่น/เครื่องเล่นสนาม/  
ภูมิทัศน์) ได้ถูกต้องและเหมาะสม มีการวางแผน ก ากับ นิเทศ ติดตามบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการวางแผนสนับสนุนบุคลากรให้ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับสายงานท่ีตนปฏิบัติงาน   
      1.2 ด้านการจัดองค์การ พบว่าสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับ
การด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีนโยบาย/มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการสื่อสาร และ
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นมากที่สุด ในบุคลากรทุกระดับ และมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานตามสัดส่วนของความ
รับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกนั้นอยู่ในค่าเฉลี่ยปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มีระบบส่งเสริมการเรยีนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เช่นระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการสอนงาน  
มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพ และความปลอดภยั  
และมีบรรยากาศการท างานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร  สร้างสรรค์วัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกัน     
      1.3 ด้านการสั่งการ พบว่าสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการสั่งการ โดยรวมอยู่ในระดับการ
ด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับมากแต่ละข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย มีการวางนโยบายและการตัดสินใจ และมีการใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้  
ผู้บริหารมีลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของความเป็นผู้น าแสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารมีการตัดสินใจดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง และผู้บริหารได้วางแผนก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดง
ตาม โดยวิสัยทัศน์   
      1.4 ด้านการควบคุม พบว่าสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการควบคุม โดยรวมอยู่ในระดับการ
ด าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  
ได้แก่ มีการประชุมของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ฝ่ายบริหาร     
มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการประเมินสมรรถนะหลักในทุกต าแหน่งตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้         
มีการประชุมเร่งรัดการด าเนินการและท าหนังสือแจ้งเวียนเพื่อปรับแผนการด าเนินงาน  มีการแจ้งผลการประเมินให้
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บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน และมีนโยบายและก าหนดกลยุทธการด าเนินงานรวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติงาน     
         
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อค้นพบที่
น่าสนใจหลายประการผู้วิจัยอภิปรายผล โดยภาพรวม พบว่า 
 (1) สภาพการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี ้
               1.1  ด้านการวางแผน พบว่าสภาพปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการ
วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นภารกิจหลักที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าตามอ านาจหน้าที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ
ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นและพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบอันได้แก่เทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 13-14) ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายโครงสร้างและงบประมาณในการบริการสาธารณประโยชน์รวมทั้ง
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์พา มาบุญ (2554 : 18) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลน้ าพี้ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าด้านการ
ก าหนดนโยบายการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
              1.2 ด้านการจัดองค์การ พบว่าปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการจัดองค์การ  
โดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย  ณฐวัฒน์  ราวัลย์  (2554 : 30)  ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองได้เสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
    1.3 ด้านการสั่งการ พบว่าสภาพปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการสั่งการ  
โดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย วิรัตน ์ทองวิจิตร์ (2553 : 62) ได้ท าการศึกษาศึกษาการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลต าบลเทพราช  
พบว่าการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนเทศบาลต าบล   
เทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน  ส่วนการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ
ต้องกรของชุมชนเทศบาลต าบลเทพราช           
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    1.4  ด้านการควบคุม พบว่าสภาพปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการควบคุม
โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากสอดคล้องกับงานวิจัย กฤติมา ไทยหนุ่ม (2553 :42) ได้ท าการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า  
จังหวัดลพบุรี ผู้ปกครองได้เสนอแนะว่าในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะค่า จังหวัดลพบุรี ควรปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กควรปรับปรุงห้องน้ าให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็ก ควรจัดเสื่อให้มีความหมายหลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควรเพิ่มมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัย  
ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัย และควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 (2) แนวทางพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี ้
    2.1 ด้านการวางแผน ดังนี้ ควรมีแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการสร้าง
กระบวนการและสร้างแรงจูงใจโดยให้มีโครงสร้างในการบริหารงานข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการด าเนินงานมีตารางกิจกรรมในการด าเนินการที่ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทั้ งภายนอก
และภายในจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นต้น ด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ    
ฌิชมนต์ ปัทมเสวี (2548 : 108) วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่างานวิชาการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานบุคลากร ผลเปรียบเทียบองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีขนาดแตกต่างกันมีสภาพการบริหารงานต่างกันในด้านอาคารสถานที่และบุคลากรโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเล็กและขนาดกลางมีปัญหามากกว่าขนาดใหญ่ในทุกด้าน 
    2.2 ด้านการจัดองค์การ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นทั้ง 3 ข้อ ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามตาม
จ านวนผู้เห็นด้วยจากมากไปน้อย ดังนี้ จัดให้มีการประชุมครูทุกท่านเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ สอดคล้องกับณัฐภูมิ  เล็กถวิลวงศ์ (2546 :124) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุพรรณบุรีด้านบุคลากร  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือบุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจเดียวกับการจัดการเรียนการสอน/การจัดประสบการณ์ให้เด็ก รองลงมาคือครูพี่เลี้ยงเด็กเปลี่ยนงาน
บ่อย บุคลากรไม่เพียงพอ ได้รับเงินค่าจ้างไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนในเรื่องสังกัด ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการการศึกษาที่จะ
วางนโยบาย จัดระเบียบขาดการดูแลจากองค์การบริหารส่วนต าบลต่อเนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลและไม่เข้าใจการจัด
การศึกษาการแบ่งหน้าท่ีการประสานงานยังไม่ชัดเจน 
    2.3 ด้านการจัดองค์การ ดังนี้ จัดครูหน้าประตูเพื่อรับเด็กและดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและมีแผน
ป้องกันอุบัติเหตุและครูควรปฏิบัตติามระเบียบวินัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเสมอ และจัดให้มีแผนจัดประสบการณ์
ไม่สอดคล้องกับลาร์คิน (Latkin. 1992: 397-A) ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนก่อนประถมศึกษาใน
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทมีงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากมาย ได้แก่  
การสื่อสารกับครูและผู้ปกครอง การบริหารบุคลากรและการแสวงหางบประมาณสนับสนุน 
    2.4 ด้านการควบคุม ดังนี้ งานด้านวิชาการจะต้องมีการจัดท าเอกสารให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านและ 
บุคลากรต้องมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และมีการประเมิน พร้อมสรุป สอดคล้องกับพรทิพย์พามาบุญ 
(2554) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลน้ าพี้ อ าเภอทองแสนขัน      
จังหวัดอตุรดิตถ์ พบว่าด้านการก าหนดนโยบายการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านบุคลากร พบวา่อยู่ในระดับปาน
กลางด้านงบประมาณ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความโปร่งใส พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านการประสานงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน  
พบว่า อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก สรุปว่าการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลน้ าพี้  
อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการบริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ พบว่าควร
ก าหนดนโยบายการศึกษาทั้งในระยะยาวระยะปานกลางและระยะสั้นอีกทั้งควรเพิ่มจ านวนบุคลากรหรือครูพี่เลี้ยงที่มี
ความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กให้ประจ าห้องเรียนห้องละ 2 คนและควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้นอีกทั้ง
พัฒนาระบบให้ทันสมัยถูกต้องทันต่อเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและให้โอกาส
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 (1) จากผลผลการวิจัยที่ พบว่าสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควร
พิจารณาให้มีโครงสร้างในการบริหารงานข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานการด าเนินงานมี
ตารางกิจกรรมในการด าเนินการที่ชัดเจน 
 (2) ด้านการวางแผนจากการวิจัย พบว่าซึ่งมีข้อที่การจัดท าปฏิทินงานแนวทางการปฏิบัติงานก าหนดการ อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงถึงการจัดท าปฏิทินงานแนวทางการปฏิบัติงานก าหนดการ ควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
ดั งนั้นผู้บริหารต้องให้มีการอบรมเพื่ อจัดท าปฏิทินปฏิบัติ งาน  เพื่ อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น                         
 (3) ด้านการจัดองค์การจากการวิจัย พบว่าซึ่งมีข้อการมีโครงสร้างและการจัดการในการบริหารงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติงานด้านการมีโครงสร้างและการจัดการในการบริหารงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรได้ปรับปรุงแก้ไขดังนั้น ผู้บริหารต้องให้มีการประชุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อปรับโครงสร้าง
และการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (4) ด้านการสั่งการจากการวิจัย พบว่าซึ่งมีข้อที่ผู้บริหารได้วางแผนก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดย
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงถึงผู้บริหารได้วางแผนก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยวิสัยทัศน์ ควรได้
ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารควรมีการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารได้ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิมากขึ้น 
 (5) ด้านการควบคุมจากการวิจัย พบว่าซึ่งมีข้อการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผดิชอบทราบและแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติควรมีการประชุมของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
A Study of Multiplicative Thinking Students in grade five. 

 

ชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล1 อภินันท์ หินศิลา2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านล านางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านล านางรอง อ าเ ภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการคิดเกี่ยวกับ
การคูณ เป็นแบบอัตนัย และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า  
การคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณ ตามประเภททั้ง 5 ที่มี

อันดับสูงสุดอันดับที่ 1 คือ การรวมกลุ่มที่มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.87 อันดับที่ 2 คือ พหุคูณของจ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 อันดับที่ 3 คือ ผลคูณของสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 15.31 อันดับที่ 4 คือ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คิด
เป็นร้อยละ 6.80 และอันดับที่ 5 คือ. ผลคูณคาร์ทีเชียน คิดเป็นร้อยละ 3.74 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามประเภทของ

สถานการณ์ปัญหาการคูณ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การรวมกลุ่มที่มีจ านวนเท่ากัน  ( X  = 1.88, S.D. = 

0.73) พหุคูณของจ านวน ( X  = 1.17, S.D. = 1.25) ผลคูณของสัดส่วน ( X  = 1.07, S.D. = 1.06) การหาพื้นที่รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า (X  = 0.48, S.D. = 0.73) และ ผลคูณคาร์ทีเชียน (X  = 0.26, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การคิดเกี่ยวกับการคูณ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study multiplicative thinking of the elementary school 

students five years. The target group was 45 in grade 5 of Bamnangrong School, in the second 
semester of academic year 2015. The instruments were multiplicative thinking test. The collected 
data wes analyzed through a frequency, a percentage, average, standard deviation and the findings 
were presented through the descriptive analysis. 

The findings were as followed:  
Results were as follows: Thinking of the elementary school students five years has to think 

about multiplying by the five highest Rank 1 was the integration with the same number ( 2 6 . 8 7 %) . 
Rank 2 was a multiple of the number (16.67%). Rank 3 was the product of proportion (15.31%).  

                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม cha.nusnun123@gamil.com 
2 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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Rank 4 was a rectangular area (6.80%) and Rank 5 was a multiple of Cartesian (3.74%). When 
considering the average of the multiplication problems, Sorted by descending below the bundles 

with the same number ( X = 1.88, SD = 0.73) multiple of the number ( X = 1.17, SD = 1.25), the 

multiple proportions ( X = 1.07, SD = 1.06) finding. Rectangular area ( X = 0.48, SD = 0.73) and 

Cartesian product ( X = 0.26, SD = 0.49), respectively.   
Keywords: Thinking multiplication 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีเหตุผล และยังเป็นพ้ืนฐานของพัฒนา
ความคิดเพื่อสร้างความเจริญในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อัมพร  ม้าคนอง. 2536 
: 1) จากความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว ท าให้ทุกหลักสูตร ทุกชาติ ทุกภาษา จึงให้ความส าคัญกับวิชา
คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดให้คณิตศาสตร์เป็นสาระการ
เรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ และใช้เป็นหลักส าหรับจัดการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ตะหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ตลอดจนมโนทัศน์ (Concept) ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่านักเรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี และสามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมทรง  สุวพานิช. 
2549 : 4) 

การคิด (Thinking) เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับมนุษย์ ได้มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวถึง
ความส าคัญของการคิดไว้ว่า การคิดช่วยให้บุคคลมองเห็นภาพปัญหาต่างๆ ในอนาคต ได้คิดหาแนวทางในการป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงได้ และการคิดที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะท าให้ผู้ที่คิดจนเป็นนิสัย มีการ
ทบทวนสิ่งที่คิด และมีการปรับปรุงคุณภาพการคิดอยู่เสมอ ท าให้เป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Dewey. 1933: 36-48; ลักขณา 
สริวัฒน์. 2549: 89-91; สุวิทย์ มูลค า. 2549 : 13) ส าหรับการคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) เป็น
กระบวนการภายในสมองที่เรามองไม่เห็น แต่สามารถทราบถึงการคิดหรือความคิดของบุคคลได้โดยการสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปภาษาพูด หรือ ลักษณะท่าทาง ท่าที ที่เป็นผลจากความคิดที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล การ
คิดนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภทหลายลักษณะ (สุวิทย์  มูลค า. 2549 : 86) ยกตัวอย่างเช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย 
คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดกว้าง คิดไกล คิดลึกซึ้ง คิดถูกทาง เป็นต้น สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2556 : 1) ยังได้กล่าวอีกว่า การคิดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทักษะ
หลายด้านร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา โดยทั่วไปสามารถจ าแนกระดับการคิดได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การคิดระดับต้น (Lower 
– Order Thinking) เป็นการคิดที่อาศัยทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับใช้แก้ปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อน และการคิดระดับสูง 
(Higher – Order Thinking) เป็นการคิดที่มีความซับซ้อนและใช้ทักษะหลายด้านไปพร้อมกัน รวมทั้งต้องอาศัยการคิด
ระดับต้นเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับคณิตศาสตร์แล้วการคิดค านวณเริ่มต้นจากการด าเนินการพื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร และ 
National Council for Curriculum and Assessment (2013 : 1) ได้กล่าวว่า การคิดที่เป็นกุญแจส าคัญของการ
พัฒนาเด็ก แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นก าแพงใหญ่ที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในระดับประถมศึกษา นั่นก็คือ การคิดเกี่ยวกับการคูณ 
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การคิดเกี่ยวกับการคูณ  (Multiplicative Thinking) จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายเกี่ยวการคูณ
(Multiplication) เป็นพื้นฐาน การคูณนั้นเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ เป็นการด าเนินการของการบวกซ้ าๆ 
เพียงเท่านั้น แต่เป็นนามธรรมขั้นสูงที่มีหลายมิติ เป็นการด าเนินการที่จ าเป็นต้องใช้การคิดระดับสูงจากพ้ืนฐานแนวคิด
การบวก มีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์หลายมุมมอง หลายมิติ หลายระดับ (Clark, F. B. 1993: 45; Isoda and 
Nakamura. 2010: 18; สมทรง สุวพานิช. 2541: 164; ปรีชา เนาว์เย็นผลและคณะ. 2554 : 23) ซึ่งปัญหาการคูณนั้น
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (Schwartz. 1988 : 41-52; Riedesel, C. A. 1990 : 92; 
Greer. 1992 : 276-295) ได้แก่ การรวมกลุ่มที่มีจ านวนเท่ากัน (Equal Groups) พหุคูณของจ านวน (Multiplying 
Factor) ผลคูณคาร์ทีเชียน (Cartesian Product) ผลคูณของสัดส่วน (Multiple Proportion) และ การหาพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle Area) คนที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณจะสามารถคิดจ านวนต่างๆ อย่างยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ เช่น จ านวนนับ ทศนิยม เศษส่วน อัตราส่วน ร้อยละ และพีชคณิตในระดับสูงต่อไป เป็นต้น สามารถ
ตีความและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคูณซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพได้ในหลายลักษณะ เช่น ค าพูด แผนภาพ สัญลักษณ์ ท่าทาง และการเขียนขั้นตอนวิธี 
(Algorithms) (Siemon, D. et al. 2006 : 113) การคิดเกี่ยวกับการคูณนั้นมีความส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากเป็น
แนวคิดพื้นฐานในการท าความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคนิคในการคิดค านวณ และการ
เรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (National Council for Curriculum and Assessment. 2013: 1) นอกจากนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้นักเรียน เริ่มเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการ
คูณตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และได้มีนักวิจัยหลายท่านกล่าวถึงปัญหาเรื่องการคูณของนักเรียนว่า นักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการคูณหรือปัญหาการน าสูตรคูณไปใช้อย่างมีความหมายได้ 
(Behret et al. 1994; cited in Confrey & Smith. 1995: 66-86) เมื่อเรียนถึงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาจะ
ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการคูณด้วยเศษส่วนและทศนิยมซึ่งจ าเป็นต้องใช้การคิดเกี่ยวกับการคูณในระดับสูง 
นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความเข้าใจในการคิดเกี่ยวกับการ
คูณจึงส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Steffe, L. 
1991: 177-178; Clark, F. B. 1993: 1-73; National Council for Curriculum and Assessment. 2013: 1)  ดังนั้น
จึงควรจะมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียน ซึ่งในการที่จะพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการคณูนัน้
จ าเป็นต้องทราบถึงการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียน 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนบ้านล านางรอง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 31.36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ และต่ ากว่ามาตราฐานขั้นต่ าร้อยละ 50 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558: เว็บไซต์) การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
นั้น อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ครูยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง และไม่แสดงความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันนักเรียนจึงมองไม่เห็นความส าคัญและไม่เกิดการเรียนรู้ตามที่ครู
ต้องการ  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านล า
นางรอง พบว่า เรื่องการคูณ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามาก เนื่องจาก พบได้จากการท าแบบฝึกหัดในแต่ละเรื่องย่อย 
แบบฝึกหัดหลังเรียน และการตอบค าถามของนักเรียนระหว่างเรียน การศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนจะท าให้ครูผู้สอน สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาข้อผิดพลาดนี้ไปใช้ในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้กับนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการศึกษาการคิดเกี่ย วกับการคูณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ขอบเขตของปัญหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
นิตยสาร ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

การคิด หมายถึง กระบวนการท างานของสมองที่เกิดขึ้นภายใน มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับทักษะใน
หลายด้าน เช่น การสังเกต การตีความหมายเพื่อท าความเข้าใจ การวิเคราะห์แยกแยะ และการลงข้อสรุป อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งสามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย จากจะเริ่มตอบสนองด้วยการคิด การ
แสดงออก หรือการกระท า ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 

การคูณ หมายถึง การด าเนินการขั้นพ้ืนฐานที่มาการบวกซ้ าๆ ในรูปของจ านวนเป็นการนับจ านวนสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นแถว หรือการจัดชุดสิ่งของที่แตกต่างกัน การนับตารางที่เป็นหน่วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เช่ือมโยงการคิดแบบรูปธรรมไปสู่การคิดแบบนามธรรม และพัฒนาไปสู่การคิดในมุมมองที่หลากหลาย นอกจากการ
บวกซ้ าๆกัน 

การคิดเกี่ยวกับการคูณ หมายถึง การคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์สองลักษณะในเวลาเดียวกัน ใน
การการคิดต่อจ านวนต่างๆอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ การตีความและแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาเกีย่วกบัการ
คูณทั้งทางตรงและทางอ้อม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากหลากหลายลักษณะ ในการการจัดการสถานการณ์
ปัญหาด้วยการคูณซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมมากกว่าหนึ่งระดับ 

ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณเป็นการจัดระดับความสามารถของการคิด
เกี่ยวกับการคูณ จากปัญหาเกี่ยวกับการคูณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 0 การคิดเบื้องต้น : เป็น
ระดับที่สามารถสังเกตได้เพียงความแตกต่างมากกว่าและน้อยกว่าเท่านั้น ยังไม่สามารถนับจ านวนได้ ระดับ 1 การคิด
โดยใช้การนับ : เป็นระดับที่สามารถใช้ยุทธวิธีในการนับจ านวนเพื่อหาจ านวนของสิ่งของชนิดเดียวกันจากหลายๆกลุ่ม
ได้ จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือ อาศัยการสร้างแบบจ าลอง ระดับ 2 การคิดโดยใช้การบวก : เป็นระดับที่สามารถ
แก้ปัญหาการคูณในปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย โดยอาศัยแนวคิดการบวก การวาดภาพ อีกทั้งเข้าใจการคงที่ของ
จ านวนเมื่อมีการจัดเรียงใหม่  และ สามารถแก้ปัญหาผลคูณคาร์ทีเชียนได้ในบางส่วน ระดับ 3 การคิดโดยใช้การคูณ : 
สามารถตีความ เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการคูณ มีการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการคูณ เริ่มคิด
เป็นนามธรรมได้ ไม่ต้องใช้การสร้างแบบจ าลองหรือการรับรู้โดยตรง เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ กลุ่มที่มีขนาดเท่ากัน
(ตัวตั้ง) จ านวนกลุ่ม (ตัวคูณ) และผลรวมทั้งหมด (ผลลัพธ์) ซึ่งสามารถคิดย้อนกลับได้ ท าให้แก้ปัญหาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมได้ และสามารถสร้างรายการทั้งหมดของปัญหาผลคูณคาร์ทีเชียนได้ ระดับ 4 การขยายผลการคิด : เป็นระดับ
ที่สามารถแก้ปัญหาการคูณโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ สมบัติของการคูณ หรือด าเนินการโดยใช้ตัวแปร น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งการแสดงแนวคิดโดยใช้ภาษา สัญลักษณ์และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านล านางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 คน  

เครื่องมือวิจัย คือ แบบวัดการคิดเกี่ยวกับการคูณ เป็นแบบอัตนัย ชนิดเติมค าตอบและแสดงร่องรอยการคิด 
จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาการคูณทั้ง 5 ประเภท ประเภทละ 2 ข้อ เป็นข้อง่ายจ านวน 1 ข้อและ
ข้อยากจ านวน 1 ข้อ โดยที่ข้อจ านวนคี่เป็นข้อง่าย คะแนนเต็ม 3 คะแนน และข้อจ านวนคู่เป็นข้อยาก คะแนนเต็ม 4 
คะแนน รวมเป็น 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือส่งไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านล านางรอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และก าหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559  

2. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูประจ าช้ันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย ก าหนดวันเวลา
ที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ

วัดการคิดเกี่ยวกับการคูณ ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายการคิดเกี่ยวกับการคูณ และการวิเคราะห์การคิด
เกี่ยวกับการคูณ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การคิดเกี่ยวกับการคูณ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีการคิดเกี่ยวกับการคูณ ตามประเภททั้ง 5 ที่มีอันดับสูงสุดอันดับที่ 1 คือ การ
รวมกลุ่มที่มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.87 อันดับที่ 2 คือ พหุคูณของจ านวน คิดเป็นร้อยละ 16.67 อันดับที่ 3 
คือ ผลคูณของสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 15.31 อันดับที่ 4 คือ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คิดเป็นร้อยละ 6.80 และ
อันดับท่ี 5 คือ. ผลคูณคาร์ทีเชียน คิดเป็นร้อยละ 3.74 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามประเภทของสถานการณ์ปัญหา

การคูณ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การรวมกลุ่มที่มีจ านวนเท่ากัน ( X  = 1.88, S.D. = 0.73) พหุคูณของ

จ านวน ( X  = 1.17, S.D. = 1.25) ผลคูณของสัดส่วน ( X  = 1.07, S.D. = 1.06) การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ( X  

= 0.48, S.D. = 0.73) และ ผลคูณคาร์ทีเชียน ( X  = 0.26, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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ผลการศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 5 แก้ปัญหาการคูณประเภทการรวมกลุ่มของจ านวนที่เท่ากันได้ดีที่สุดและแก้ปัญหาประเภทผลคูณคาร์ทีเชียนได้
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการรวมกลุ่มของจ านวนที่เท่ากันนั้น นักเรียนสามารถวาดภาพประกอบในการแก้โจทย์
ปัญหา โดยอาศัยหลักการนับ การบวกซ้ าๆ จนขยายแนวคิดของการคูณในระดับที่สูงขึ้นได้ และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างง่าย ในทางตรงกันข้าม ปัญหาประเภทผลคูณคาร์ทีเชียน มีความเป็นนามธรรมสูงต้องอาศัยการเชื่องโยง คิดอย่าง
เป็นระบบจึงยากที่จะได้ค าตอบของโจทย์ออกมาถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิวา นาบ ารุง (2550 : 172-173) 
พบว่าความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กในเรื่องการคูณและการหารจ านวนนับได้แก่ “การนับ”จากงานวิจัยพบว่าผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ใช้การนับด าเนินการแก้ปัญหาการคูณและการหารมากที่สุดและยังสามารถหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหารที่ยังไม่ได้เรียนมาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการนับเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการในด้าน การบวก การลบ การคูณและการหาร ดังนั้นถ้าเด็กมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนับ
พวกเขาสามารถ ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการคิดในเรื่องการคูณและการหารได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
นับให้กับเด็กเล็กต้องเป็นการสอนอย่างมีความหมายซึ่งจะท าให้เด็กสามารถน าการนับไปใช้ได้ นั่นคือนอกจากสอนให้
เด็กท่องจ าอันดับในการนับได้อย่างแม่นย าแล้ว เด็กยังต้องสามารถบอกอันดับในการนับได้ นอกจากนี้ครูต้องสอนให้
เด็กเข้าใจถึงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างการนับกับสิ่งของ สามารถบอกจ านวนสิ่งของว่ามีจ านวนเท่าไรจาก
กลุ่มของสิ่งของทั้งหมด สามารถรวมกลุ่มของสิ่งของเข้าด้วยกันเพื่อจุดมุ่งหมายของการนับ และตระหนักว่าสิ่งของ
สามารถถูกนับตามล าดับต่างๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลที่ตามมา  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยเฉพาะ 

“การนับ” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่มีผลต่อการคิดเกี่ยวกับการคูณ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้อาจจะเป็น
แนวทางในการศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณและเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนสามารถน าไปเป็นข้อสนเทศในการพัฒนา การคิดเกี่ยวกับการคูณของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งต้องตระหนักถึงการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนอยู่เสมอเพื่อน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคิดเกี่ยวกบัการหารของนักเรยีนระดับประถมศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเกีย่วกับการคูณและการหารของนักเรียนระดบั

ประถมศึกษา 
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แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

The Main Guidelines for Good Governance on Management of Schools 
Administrations in Secondary School,Bangkok 

  

ศราวุฒิ ยมยิ่ง1 
 

บทคัดย่อ  
 เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบตารางของ Yamane (1973 : 1088) สุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีแบบง่าย จ านวน
ตัวอย่างเท่ากับ 400 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale 

Questionnaires) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ผลการศึกษา 1) ระดับความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2) วิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การปฏิบัติจริงในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และ 3) เปรียบเทียบระดับความ
คาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยระดับของ
ความคาดหวังสูงกว่าการปฏิบัติจริงในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยภาพรวม
และรายด้าน 
ค าส าคัญ: หลักการและกระบวนการบริหาร , หลักการธรรมาภิบาล , ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  พฤติกรรม         
การบริหารและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
Abstract  
 The purpose of the study were: 1) to determine the expectation level on  good governance 
of school management; 2)  to determine the use of good governance of school management; 3) to 
compare the level of expectations and the use of good governance of school administrators. The 
study samples was  400 school teachers. The anaiysis of the data was accomplished by computation 

                                           
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 270 - 

of the percentage mean and standard deviation. 1  Based up on the findirgs of the study, it was 
conluded that:  

1 .  The expectation levels good governance of school administrators, overall were at high 
level. When taking each aspect in to consideration, it were obvious that the rule  of law was at highest 
level. 

2 .  The use of good governance of school administrators, overall were at high level. When 
taking each aspect in to consideration, it was obvious that the moral was at highest level. 

3. In comparing between the expectations level and the use level of good governance, found 
that the expectations was higher than the actual implementation. 
Keywords: Good Governance, Good Governance on Management of Schools  

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 หลักธรรมาภิบาลมีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนภาครัฐนั้นรัฐบาลน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น การก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ พื่อการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การปรับลดขนาดของหน่วยงานราชการ การปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การบริหารบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 29 ที่มีสาระส าคัญให้
ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล 
และหลักการได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอ านาจ และการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based 
Management) มุ่งให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษาได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่
ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปได้ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่การกระท าการใดๆ ตามสิทธิและหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ ต้องระมัดระวังมิให้การกระท าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ นโยบาย 
แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน การที่จะบริหารสถานศึกษาให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว มีแนวทางหรือเง่ือนไขที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึง ดังต่อไปนี้ (1) รวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การบริหารแนวใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่า
สามัญส านึก ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องรวบรวม จัดระบบและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (2) วางแผนและด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทางในการ
บริหารตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาและนโยบายการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้อย่างเต็มที่ (3) ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลผู้บริหาร
มีอ านาจบริหารอย่างอิสระ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็น
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายคอยให้ค าแนะน า
ก่อนการตัดสินใจที่ตนเองขาดความมั่นใจ (4) การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล การศึกษาเป็นบริการ
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กิจการสาธารณะที่มีผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลจากการบริการจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจมี
ความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด ผู้บริหารควรด าเนินการโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมพิจารณาตัดสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ (5) จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระบบและระเบียบของ
ทางราชการเพื่อการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  อย่างไรก็ตามการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันพบว่า ยังมี
ปัญหาที่เกิดจากการบริหารที่ผิดพลาด ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ ซึ่งสร้างความขัดแย้งและยังมีข้อบกพร่อง   ไม่
สามารถประสานความร่วมมือที่ดีให้เกิดขึ้นในระบบโรงเรียน ท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารสถานศึกษา  
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวถ้าผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช “หลักธรรมาภิบาล” มาด าเนินการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังในการด าเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาน่าจะเกิดความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาหรือไม ทั้งนี้เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จะช่วยสร้างความส านึกที่ดีในการบริหาร
งาน การท างานและจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดี ทุกคนสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่
จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
และเป็นธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 1.หลักการและกระบวนการบริหาร 
 2.หลักการธรรมาภิบาล 
 3.ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : พฤติกรรมการบริหารและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา  
 4.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบตารางของ Yamane (1973 : 1088) 
สุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีแบบง่าย จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale Questionnaires) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การปฏิบัติจริงใน
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ 3) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยระดับของความคาดหวังสูงกว่าการปฏิบัติจริงในการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และค่าระดับความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม 

ขข้อ
ที ่

ข้อค าถาม x  S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม 
หลักคุณธรรม 

4.43 
4.19 
4.35 
4.19 
4.22 
4.33 

.70 

.64 

.75 

.80 

.70 

.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.23 .72 มาก 
  
 จากตาราง 1 พบว่า ความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ หลักความรับผิดชอบ  หลักคุณธรรม  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความโปร่งใส  และหลักความคุ้มค่า 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และค่าระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ข้
ข้อท่ี 

ข้อค าถาม x  S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม 
หลักคุณธรรม 

3.71 
3.50 
3.63 
3.82 
3.60 
3.86 

 

.79 

.64 

.78 

.84 

.79 

.71 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.23 .77 มาก 
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จากตาราง 2 พบว่า การปฏิบัติจริงในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ หลักความคุ้มค่า  หลักนิติ-ธรรม  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม  และหลักความโปร่งใส 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  

1. การปฏิบัติจริงในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
อาจเป็นผลมาจากความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ผู้บริหารของสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่เลือก
ปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับแนวคิดของเกษม วัฒนชัย (2546 : 21) กล่าวถึง การบริหารแบบธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ดังนี้ (1) การบริหารการศึกษาจะต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของระบบ
การศึกษาไทย งบประมาณทุกบาทที่โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการได้มาจะต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จะคอรัปช่ันไม่ได้จึงถือว่าเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ส าคัญ (2) กระบวนการบริหารจะต้องมีประสิทธิภาพ
และได้ประสิทธิผล (3) ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสและมีเหตุผลเรื่อง “ความมีเหตุผล” จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ (4) จะต้องมีระบบรับผิดชอบต่อผลการบริหารการศึกษา ต้องสร้าง
ระบบให้มีคนรับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวด ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการของแห่งต่างๆ 
จะต้องรับผิดชอบ ถ้าสร้างตรงนี้ได้เชื่อว่าระบบจะมีธรรมาภิบาล จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

2. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยระดับของความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าการ
ปฏิบัติจริงในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน อาจเป็นผล
มาจากหลักธรรมาภิบาลเป็นการเน้นเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการในการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 1) 
กล่าวเกี่ยวกับบทบาทบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสถานะนิติบุคคลซึ่งได้ก าหนดแนวทางการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล ดังนี้ (1) รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การบริหารแนวใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญส านึก ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องรวบรวมจัดระบบและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (2) วางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การ
วางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทาง การบริหาร ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน 
ด าเนินการบริหารตามแผนที่ก าหนดไว้รวมทั้งการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (3) ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ผู้บริหารมีอ านาจบริหารอย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนอย่างเต็มที่ ป้องกันความผิดเชิง
กฎหมายและตัดสินใจของตน ผู้บริหารจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริง และ (4) การบริหารและการ
ตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล การศึกษาเป็นการบริหารสาธารณะให้การบริหารและตัดสินใจมีความถูกต้องและเกิด
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ประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารควรด าเนินโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ และจัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องจัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนความถูกต้องตามระบบและ
ระเบียบของทางราชการเพื่อการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการปฏิบัติจริงทุกด้าน ดังนั้น เพื่อการใช้หลัก      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการใช้ธร รมาภิบาลหลักความ
โปร่งใส และหลักความคุ้มค่า โดยยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
ควรศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลเฉพาะด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และควรศึกษาปัจจัย

เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์หลายด้านและมี
คุณค่า  
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การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดพิษณุโลก 

A Study of Academic Administration Problems of the  
Secondary School in Phitsanulok 

 

กัญญาธร ยมยิ่ง1 

 
บทคัดย่อ  

 วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก  
ตาม เพศ ,ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 78 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่ายได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบความถี่ใช้ t-test 
และ  F-test ผลการศึกษา  

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่พบมากที่สุดได้แก่ การวิจัยในช้ันเรียน     

( x = 3.14 ) รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน ( x = 3.01 ) และการนิเทศการศึกษา( x = 3.00 ) 
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการพบว่า  ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวัดผลและการประมวลผลการศึกษา การวิจัยในช้ันเรียน ไม่มีความแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, การวิจัยในช้ันเรียน, การจัดการเรียนการสอน, การนิเทศการศึกษา, การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
Abstract  
  The purposes of the study were :1) to determine the problem of academic management; 
2) to compare the academic management classified by Sex , highest earned degree , and working 
experience. The partioipations 78 teachers who were working in secondary schools, Pitsanulok. The 
research instrument was a rating seale questionnaire. The analysis of the data was accomplished by 
computation of the percentage , mean, and standard deviation. T-test was also computed to test 
each of null hypotheses postulated in the study.  Based on the findings of the study,  was 
concluded that :  

 1. The problem on academic management , overall were medium level ( x = 3.14 )  

                                           
1 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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 2. In comparison the academic manage ment problems , found that there was a significant 
difference by statistic at .05 level on learning – teaching , supervision , and educational assurance , 
while there was no significant   difference on evaluation 
Keywords: A Study of Academic Management , Administration , Classroom research , The teaching 
and learning , Educational supervision , Quality assurance education 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นจะต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งภายในองค์ประกอบ
ของการพัฒนาประเทศนั้นองค์ประกอบส าคัญก็คือ คน โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ที่
เน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์  และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านของประเทศ (จินตนา โลห์เงิน, 2549 หน้า 1) จะเห็นได้ว่า
การศึกษามีส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนให้ได้รับการศึกษาที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด จนไปสู่เป้าหมาย
ของการศึกษาท่ีว่า เก่ง ดี มีสุข 
 โดยโรงเรียนจะต้องมีหน้าทีท่ีส าคัญที่จะต้องการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามที่เป้าหมายก าหนดไว้ซึ่ง
ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ (อภินันท์ นาเลาห์, 2542 ; จุไลลักษณ์ โกมล, 2548 ; ประวิทย์  อ่อน
แก้ว, 2549 ; จินตนา โลห์เงิน, 2549 ; เจียรนัย ดีเดช, 2549 ; เอมอร บูรณศักดิ์ , 2548) พบว่าปัญหาในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้นมีหลายด้าน โดยสามารถท่ีจะสรุปปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส าคัญได้ทั้งหมด 
6 ด้าน ดังนี ้

 1. ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ดา้นการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 4. ด้านการนิเทศการศึกษา 
 5. ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 6. ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุที่ส่งผลกระทบถึงระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
ตกต่ า เพราะเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ช่วยให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นถ้าโรงเรียน
สามารถปรับปรุง แก้ไข ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ ก็สามารถท่ีจะเป็นตัวช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานในหน่วยงานวิชาการ ซึง่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพที่ดีในการจัดการศึกษาและเป็นการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
ให้สูงข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตาม 
เพศ , ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 1. ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 4. ด้านการนิเทศการศึกษา 
 5. ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 39 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 39 โรงเรียน โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 12 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 21 โรงเรียน โดยผู้ที่ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 78 คน แหล่งข้อมูลได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบความถี่ใช้ t-test และ F-test  
 
สรุปผลการวิจัย  

1.ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมและด้านหลักสูตรที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษาด้าน
การวิจัยในช้ันเรียน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสาเหตุของปัญหา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้าใจ หลักสูตรและแนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรรองลงมาคือขาดการมีส่วนรวมจากบุคคลภายนอกในการจัดท า
หลักสูตรและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดท าหลักสูตร  

 1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ครูต้องรับผิดชอบงานนอกเหนืองานสอน มาก
เกินไปจนไม่มีเวลาสอนรองลงมา คือครูขาดความสนใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือไม่มีการจัดครูเข้าสอนแทนครูที่ขาดหรือไม่มาปฏิบัติงาน 

 1.3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกด้านการวัดผลประเมินผล
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมในการประเมินจาก
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง รองลงมาคือครูขาดการประเมินท่ีหลากหลายและขาดการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าอบรมการวัดผลและประเมินผล 

 1.4 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกด้านการนิเทศการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สถานศึกษาขาดการส ารวจปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศ รองลงมาคือ ขาดการรายงานผลการนิเทศการศึกษาและน าผลการริเทศไปพัฒนางานวิชาการ และข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาไม่มีแผนการนิเทศงานวิชาการ 

 1.5 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกด้านการวิจัยในช้ันเรียน โดย
ภาพรวมยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ครูไม่น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
จัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริงรองลงมาคือ ครูผู้วิจัยไม่มีการปรบปรุงแก้ไขผลงานวิจัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดกรเรียนการสอน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ครูขาดงบประมาณในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

 1.6 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ การด าเนินการตามแผนไม่ต่อเนื่อง และ 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดท าการร่วมมือในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. เปรียบเทียบปัญหางานวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
กลุ่มงานวิชาการโดยรวมและด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษาด้านการวิจัยในช้ันเรียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 0 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 2.1.1 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิชาการในรายข้อ
พบว่าบุคลากรขาดการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าหลักสูตรครั้งต่อไปแตกต่าง
กันอย่างมีในนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 0 5 

2.1.2 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
การจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิชาการรายข้อพบว่าครูต้อง
รับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานสอนมากจนเกินไปไม่มีเวลาสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 0 5 

2.1.3 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานวิชาการในรายข้อพบว่า
ขาดการก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินผลสถานศึกษาขาดการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลสถานศึกษาขาดการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมการวัดผลและประเมินผลและการวัดผล
ประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.1.4 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
การนิเทศการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานวิชาการในรายข้อพบว่าสถานศึกษาไม่มี
แผนการนิเทศงานวิชาการและครูขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการนิเทศงานวิชาการของสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.1.5 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
การวิจัยในช้ันเรียนจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิชาการในรายข้อพบว่าครูไม่มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการท าวิจัยในช้ันเรียนแตกต่างกันอย่างมีในยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.1.6 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกด้าน
การวิจัยในช้ันเรียนจ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิชาการในรายข้อพบว่าบุคลากรใน
สถานศึกษาขาดความตระหนักและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท างานประกันคุณภาพการศึกษาและถ้า 3 ศึกษา     
ขาดการรายงานการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05 

2.2 เปรียบเทียบปัญหางานวิชาการของโรงเรยีนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณโุลกจากโรงเรียนขนาดเลก็ขนาด
กลางและขนาดใหญ่โดยรวมและหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการนิเทศ
การศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 0 5 ส่วนด้านการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาด้านการวิจัยในช้ันเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวัดผล 
ประเมินผลการศึกษา  ด้านการวิจัยในช้ันเรียน  แตกต่างกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการแก้ไขของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏบิัติหน้าที่ในกลุม่งานวิชาการในโรงเรียนขนาดเลก็ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดย
พบว่า 

3.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสูงที่สุดคือบุคลากรครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนรองลงมาคือบุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญของงานวิชาการและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนน้อยที่สุดมอียู่ด้วยกัน 5 สาเหตุคือมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขาดการจัดสอนแทนส าหรับครูที่ขาดสอน  ขาดการวางแผนในการวัดผลประเมินผลและครูขาดการวิจัยนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สูงที่สุดคือ ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการอสอน  รองลงมาคือ  หน่วยงานาต้นสังกัดเพิ่มอัตราก าลังให้เพียงพอและน้อยที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 
3 แนวทางคือควรลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกันให้น้อยลงประชุมวิชาการเพื่อด าเนินการวางแผนอย่างต่อเนื่องและผู้บริหาร
ควรเสริมก าลังใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาในภาพรวม 

ข้
ข้อที ่

ข้อค าถาม x  S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ด้านการนิเทศการศึกษา 
ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.88 
3.01 
2.74 
3.00 
3.14 
2.65 

.67 

.50 

.70 

.80 

.68 

.71 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.90 0.68 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า สาเหตุของปัญหาการบริการหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้านอยู่ ในระดับปานกลาง โดย

ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยที่สุดได้แก่ ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ( x  =3.14 ,S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียน

การสอน ( x =3.14 ,S.D. = 0.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า ที่สุด ได้แก่ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ( x  =2.65, S.D. 
= 0.71) 
 
อภิปรายผล  

1. ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพราะฉะนั้นสถานศึกษาจึงต้องค านึงถึงความส าคัญ
ของการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 35-36) แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาน ามาซึ่งจะจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุที่สูงที่สุด คือ ครูต้อง
รับผิดชอบงานนอกเหนืองานสอนมากเกินไป ทั้งนี้อาจเกิดจากจ านวนบุคลากรครูในสถานศึกษาไม่เพียงพอต่องาน 
รวมทั้งการแบ่งภาระงานของครูนั้นไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ วรรณีแก้วเจียมวงศ์ (2539, หน้า 127) ศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาล โดยพบว่า สาเหตุของ
ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการขาดแคลนจ านวนครูประจ าวิชา และจ านวนครูไม่เพี ยงพอกับ
จ านวนนักเรียนตามเกณฑ์  

3. ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุคือขาดการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เรียนครูผู้ปกครอง ซึ่งการมีส่วนร่วมในการประเมินจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จะน าไปสู่การประเมินผลตามสภาพจริงปัจจุบัน เป็นการประเมินผลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากโดยมีหลักการตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183)  

4. ด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวม ระดับปานกลาง ข้อสอดคล้องกับ เจียระไน ดีเดช (2549, หน้า 128) 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการนิเทศภายใน และการแนะแนวการศึกษาในภาพ  รวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่า สถานศึกษามี
การก าหนดแผนการนิเทศที่เหมาะสมและมีการด าเนินการสอดคล้องกับแผนการนิเทศท่ีก าหนด แต่สถานศึกษาอาจจะ
ขาดการส ารวจปัญหาและความต้องการจากการนิเทศจากบุคลากรในสถานศึกษา และยังขาดการน าผลในการนิเทศ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  

5. ด้านการวิจัยในช้ันเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่สาเหตุที่สูงที่สุด การวิจัยในช้ันเรียน คือ ครู
ไม่น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ถ้าครูเห็นความส าคัญของ
งานวิจัยและน าผลการวิจัยไว้ใช้ก็จะสามารถช่วยแก้ไข้ปัญหาการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
กรมสามัญ (2543) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผลการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมการ
ยืนยันทฤษฎีข้อความจริง แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานหรือการตอบปัญหาข้อสงสัย จะเป็นข้อมูลหรือความคิดที่
ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้ที่เราพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุที่สูงสุด ได้แก่ ด าเนินการ
ตามแผนไม่ต่อเนื่อง และชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 
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และไม่เห็นความส าคัญในการท าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ เจียรนัย ดีเดช (2549 , หน้า 128) ได้ท า 
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) ข้อเสนอแนะต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.1 ควรจัดอัตราก าลังของครูให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา 
(2) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารโรงเรียน  
 2.1 ควรก าชับครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมาเป็นอันดับแรก 
 2.2 ควรลดการจัดกิจกรรมที่ซับซ้อนในสถานศึกษาเพื่อเป็นการลดภาระงานครูและให้มีเวลาในการ

จัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมมากข้ึน 
 2.3 ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าอบรมแนวการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4 ควรส ารวจปัญหาและความต้องการกับบุคลากรในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2.5 ควรด าเนินการจัดท างานประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
(3) ข้อเสนอแนะต่อครูผู้สอน 
 3.1 ควรให้ความส าคัญในการท าวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้แก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
 3.2 ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนร่วมกันวัดผลประเมินผลการศึกษาของนักเรียนเพื่อน าไปสู่การ

ประเมินตามสภาพจริง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาอาทิเช่น ด้าน

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ด้านแนะแนวการศึกษา เป็นต้น 
(2) ควรศึกษาสาเหตุของปัญหาการบริหารงานด้านอื่น ท่ีนอกเหนือจากงานวิชาการอาทิเช่น งานบุคลากร 

งานกิจการนักเรียน งานงบประมาณ เป็นต้น 
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in Agro-industry Management from Alumni Attitudes 

 
กันติกา จิตรจันทร์1 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร จากความคิดเห็นของศิษย์เก่า โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 7 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเชิงปริมาณ 73 คน จากการท าแบบสอบถาม 
แสดงในรูปของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  ด้านการ
วิเคราะห์ต้นทุน ด้านการจัดการและการควบคุมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการจัดการการตลาด และด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58, 4.56, 4.54, 
และ 4.52 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ศิษย์เก่า, ความคิดเห็นศิษย์เก่า, การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
Abstract 

This research/study was aimed to study improvement guidance for the master of business 
administration in Agro-industry Management from alumni attitudes. The sampling in this study was 
divided into two groups of alumni respondents. The first group is qualitative sampling from 7 
respondents by in depth interview. The second group is quantitative sampling from 73 respondents. 
The data was then analyzed by mean and standard deviation.  
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The results of the study can be summarized as follows: 
The first part was from the in depth interview related with questionnaire the result showed 

that the most desirable characteristic of graduates were Interpersonal skills and responsibility with 
the mean of 4.54. 

The second part was from the in depth interview related with questionnaire the result 
showed that most desirable content agro-industry management were the entrepreneurship and new 
venture creation, cost analysis, raw material management and control for agro-industry, marketing 
management, new product development and innovation in ago-industry were 4.58, 4.56, 4.54 and 
4.52, respectively. 
Keyword: Alumni, Alumni Attitudes, Improvement Guidance for the Master of Business Administration 
in Agro-industry 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีสภาวะการแข่งขันสูงทั้งเรื่องเรียน การท างาน ผนวกกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community) ประกอบกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ให้ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) เป็นทักษะที่ส าคัญมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 และ 20 ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2555) อีกทั้ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุกรอบ 5 ปี หรือ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2558) ท าให้หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากน้ีหลักสูตรยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ความคิดเห็นของศิษย์เก่าซึ่งเป็นท้ังลูกค้าในอดีตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตร 

ดังนั้นงานวิจัยจึงมีความต้องการศึกษาความคิดเห็นของศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรต่อคุณลักษณะบัณฑิต กลุ่มเนื้อหาสาระในหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
จากความคิดเห็นของศิษย์เก่า 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
น้ าฝน ลูกค า (2555) ได้ท าการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน สาขาวิชาที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด คือ งานเกี่ยวข้องกับเอกสาร  โดย
นายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) อยู่ในระดับมาก คือ ด้านทักษะทางปัญญา รองลงมา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 3.88, 3.83, 3.69, 3.56 ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  
คือ ด้านทักษะทางปัญญา รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความรู้ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.22, 3.88, 3.83, 3.69, 3.56 ตามล าดับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก คัดเลือกศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2545–พ.ศ. 2557 ระดับช้ันปีละหนึ่งคน ที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพตรงกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 11 คน เนื่องจากไม่สามารถติดต่อศิษย์เก่าได้
ทั้งหมดและระยะเวลามีจ ากัด จึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวนทั้งสิ้น 7 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเชิงปริมาณ ได้
ประยุกต์ใช้สูตร Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% จากจ านวนศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 270 คน (ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 คน (Yamane Taro, 1973)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม  

2.1. แบบสอบถามลักษณะค าถามแบบการจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบ 
ของ Likert’s Scale (Likert’s Scale, 1961)  

2.2. น าค่าท่ีได้จากแบบสอบถามมาประยุกต์ใช้ใน โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (Statistical Package  
for the Social Sciences SPSS/PC)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) รวบรวมข้อมูลที่ได้เก็บจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร และความคิดเห็นท่ีมีต่อเนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตรสาขาวชิา
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) น าเสียงของศิษย์เก่า มาจัดเรียงถ้อยค าใหม่ โดยจ าแนกเป็นความต้องการตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
1.4 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
1.5 มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่องานในหน้าท่ี 

2. ด้านความรู้ 
2.1 สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.2 สามารถเรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมายได้เร็ว 
2.3 ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 กล้าแสดงความคิดเห็น 
4.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
4.4 มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
4.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน/สังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญส าหรับงานในหน้าท่ี 
5.2 มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ผล
เป็นต้น 
5.3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
5.4 สามารถสรุปประเด็น/หัวข้อในการประชุม/สนทนา ได้ถูกต้องชัดเจน 
5.5 มีความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย 

6 ด้านวิชาชีพ 
6.1 มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติ งานด้ านวิชา ชีพ  (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 

3) จัดท าและเก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส่งไปให้ศิษย์เก่า 
4) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (Statistical Package for the 

Social Sciences SPSS/PC) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)แล้วน าเสนอผลการวิจัยในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย แบบสอบถามส่วนนี้มีลักษณะค าถามแบบการจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ (Rating scale) ตาม
รูปแบบของ Likert’s Scale (Likert’s Scale, 1961) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 289 - 

ระดับความคิดเห็น    คะเเนน 
เห็นด้วยมากที่สุด    5 
เห็นด้วยมาก    4 
เห็นด้วยปานกลาง    3 
เห็นด้วยน้อย    2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด    1 

ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อท าการวิเคราะห์ผล แบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
ค่าเฉลี่ย     การแปลความหมาย 
4.51–5.00    เห็นด้วยมากที่สุด 
3.51–4.50    เห็นด้วยมาก 
2.51–3.50    เห็นด้วยปานกลาง 
1.51–2.50    เห็นด้วยน้อย 
1.00–1.50    เห็นด้วยน้อยที่สุด 

5) น าผลจากวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับผลวิจัยเชิงปริมาณ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทุกคนเห็นว่า มหาบัณฑิตควรมีทักษะในการท างานเป็นทีม ซึ่งตรงกับ
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม มหาบัณฑิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ยังมีความส าคัญ 

ในส่วนการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทุกคนเห็นว่า เนื้อหาสาระในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ควรให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยเรียนจาก Case Study แล้วน ามาเช่ือมโยงกับทฤษฎีในกระบวน
วิชาแกน  กระบวนวิชาเลือก กระบวนวิชาเลือก เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้ผู้เรียนน า
หลักการบริหารการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งตรงกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
ความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา อีกทั้งเนื้อหาสาระในวิชาการจัดการและโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร 

การจัดการด้านการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผู้สอนควรทราบภูมิหลังของผู้เรียน ล าดับความยากง่าย
ของรายวิชา และกิจกรรมในห้องเรียน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ในการสอน และเพิ่มวิชาภาษีอากรธุรกิจ เนื่องจากมี
ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 18 24.7 
หญิง 55 75.3 
รวม 73 100.0 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 26 ปี 14 19.2 
26-35 ปี 47 64.4 
36-45 ปี 11 15.1 
46-55 ปี 1 1.4 
มากกว่า 55 ปี 0 0 
รวม 73 100.0 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าของกิจการ 16 21.9 
ประธานบริษัท, คณะกรรมการ 1 1.4 
ผู้จัดการ 6 8.2 
รองผู้จัดการ 0 0.0 
หัวหน้าฝ่าย 5 6.8 
รองหัวหน้าฝ่าย 1 1.4 
หัวหน้าพนักงาน 6 8.2 
อาจารย์ 0 0.0 
พนักงานธนาคาร 7 9.6 
พนักงานท่ัวไป 24 32.9 
อื่นๆ 7 9.6 
รวม 73 100.0 

 
ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเงินเดือน 

เงินเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20,000      บาท 24 32.9 
20,000–40,000    บาท 33 45.2 
40,001–60,000    บาท 8 11.0 
60,001–70,000    บาท 5 6.8 
80,001–100,000   บาท 2 2.7 
สูงกว่า 100,001     บาท 1 1.4 
รวม 73 100.0 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น การแปลผล 
Mean S.D. 

กล้าแสดงความคิดเห็น 4.45  มาก 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.63 0.54 มากที่สุด 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ 
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 

4.60 0.49 มากที่สุด 

มีทักษะในการท างานเป็นทีม 4.54 0.57 มากที่สุด 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานสังคม 4.60 0.57 มากที่สุด 
มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.46 0.64 มาก 

รวม 4.54 0.57 มากที่สุด 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับความคิดเห็น การแปลผล 

Mean S.D. 
มีความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 4.38 0.63 มาก 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.56 0.57 มากที่สุด 
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 4.50 0.58 มาก 
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 4.64 0.53 มากที่สุด 
มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่องานในหน้าท่ี 4.57 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.58 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 5-6 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 6 

ด้าน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54, 4.53 ตามล าดับ ประเด็นรายข้อ ได้แก่ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน/สังคม 
มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่องานในหน้าท่ี ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
ทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และส ามารถ
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไป
น้อย มีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.63, 4.60, 4.57, 4.56, 4.54, 4.53 และ 4.52 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นท่ีมีต่อเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร  

เนื้อหาสาระ ระดับความคิดเห็น การแปลผล 
Mean S.D. 

ด้านการบริหารการผลิต 4.50 0.58 มาก 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.26 0.74 มาก 
ด้านการจัดการการตลาด 4.54 0.64 มากที่สุด 
ด้านการเงินและการบัญชี 4.24 0.77 มาก 
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4.31 0.66 มาก 
ด้านการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 4.31 0.66 มาก 
ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน 4.56 0.57 มากที่สุด 
ด้านการจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ 4.20 0.72 มาก 
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4.45 0.55 มาก 
ด้านการจัดการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 4.49 0.60 มาก 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตร 4.28 0.67 มาก 
ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 4.30 0.63 มาก 
ด้านการจัดการและการควบคุมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
เกษตร 

4.56 0.55 มากที่สุด 

ด้านการประกันคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.46 0.55 มาก 
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 4.46 0.62 มาก 
ด้ า นก า รพัฒนา ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห ม่ แ ล ะน วั ต ก ร รม ใน
อุตสาหกรรมเกษตร 

4.52 0.64 มากที่สุด 

ด้านการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 4.58 0.59 มากที่สุด 
รวม 4.41 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ประเด็น 

รายข้อ พบว่า ด้านการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน ด้านการจัดการและการควบคุม
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการจัดการการตลาด และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปน้อย มีค่าเฉลี่ย 4.58, 4.56, 4.54, และ4.52 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  

1) จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่า ความคิดเห็นท่ีมตี่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา 
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความส าคัญมากที่สุด ตรงกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี มีทักษะในการท างานเป็นทีม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานสังคม สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงปริมาณด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ก็ยังมีความจ า เป็น สิ่งที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร
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สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับการศึกษาของน้ าฝน ลูกค า (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยระบุว่า นายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อยู่ในระดับมาก คือ ด้านทักษะทางปัญญา รองลงมา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความรู้ ตามล าดับ 

2) จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่า ความคิดเห็นที่มตี่อเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมเกษตร ให้ความส าคัญมากที่สุด ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เกษตร คือ กระบวนวิชาแกน ได้แก่  ด้านการเงินและการบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการตัดสินใจทางธุรกิจ
เชิงเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ด้านการจัดการการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
กระบวนวิชาบังคับ ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการจัดการปฏิบัติการและโซ่
อุปทาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนวิชาเลือก ได้แก่ ด้านการ
ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ ด้านการบริหารการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการจัดการและการ
ควบคุมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร และด้านการประกันคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงปริมาณความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย อันดับแรกด้านการประกอบการและ
การสร้างธุรกิจใหม่ รองลงมาด้านการวิเคราะห์ต้นทุน ด้านการจัดการและการควบคุมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
เกษตร ด้านการจัดการการตลาด อันดับสุดท้ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
(1) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรสอนแนวคิดและการท างานเป็นกลุ่ม 
(2) ด้านความรู้ เพิ่มการสอนวิชาภาษีอากรธุรกิจ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา ควรเพิ่มการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้

แก้ปัญหาได้ 
(4) ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ควรบรรจุวิชาภาษีอากร ธุรกิจ 

เนื่องจากเดิมไม่มีวิชาภาษีอากรในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ตาม

ความต้องการของภูมิภาคอาเซียน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 
Factors Affecting the Achivement in Instructional Management of 

Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office 1 

 

เกษิณี ผลประพฤติ1  มงคล จิตรโสภิณ2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จ านวน 260 คน จาก 103 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าที t-test (Independent) และ F-test (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

2. ครูที่เพศต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ครูที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                                           
1 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
2 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อีเมล์ jittrasopinmongkon@gmail.com 
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4. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานสอนต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ, การจัดการเรียนการสอน, ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

Abstract 
The purposes of this survey research were 1) to study the Factors Affecting the Achivement 

in Instructional Management of Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office 1. 2) to compare Factors Affecting the Achivement in Instructional 
Management of Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani Primary Educational Service Area 
Office 1. The sample consisted of 260 Thai teachers who taught in Prathomsuksa 6 from 103 school 
under Pathumthani primary educational servicea area office 1. The research instruments were 
questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent), and F-test (One-Way ANOVA). 

The results were found that: 
1. Factors affecting the achivement in instructional management of Prathomsuksa 6 Thai 

Teachers under Pathumthani primary educational service area office 1 in instructional management, 
the overall was at the high level. When considering each aspect found that all aspects were at the 
high level. By ranking in descending order of means: support factor from parents, support factors from 
the education institutional administrators, student factor and instructional management factor 
orderly. 

2. The different gender of teachers affecting the achivement in instructional management of 
Thai learning substance group of Prathomsuksa 6 under Pathumthani primary educational service area 
office 1 had no different statistically significant at the .05 level.  

3. The different age of teachers affecting the achivement in instructional management of 
Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani primary educational service area office 1 had no 
different statistically significant at the .05 level. 

4. The different education level of teachers affecting the achivement in instructional 
management of Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani primary educational service area 
office 1 had no different statistically significant at the .05 level. 

5. The different teaching period of teachers affecting the achievement ininstructional 
management of Prathomsuksa 6 Thai Teachers under Pathumthani primary educational service area 
office 1 had different statistically significant at the .05 level. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 297 - 

Keywords: Factors affecting the achivement, instructional management, Prathomsuksa 6 Thai 
Teachers 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ภาษาไทยนอกจากจะมีความส าคัญในฐานะแสดงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้วคนไทยยังใช้
ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร ในการประกอบหน้าที่การงานในการศึกษาเล่าเรียนและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดให้มี
การเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยก าหนดคุณภาพการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้หลายประการ ที่ส าคัญคือนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องหลักการใช้ภาษา วรรณคดีและ
วรรณกรรมและสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยได้แก่ ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงปรากฏว่ามีนักเรียนจ านวนมากยังขาดความสามารถทางด้านการใช้ทักษะทาง
ภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) หรือที่เรียกว่า การทดสอบโอเนต ในวิชา
ภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2552 พบว่า คะแนนเฉลี่ยนักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยเอื้อมพร หลินเจริญ และ
คณะ (2552) วิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้คะแนนการทดสอบโอเนตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ า พบว่าเกิดจากสาเหตุส าคัญ ดังนี้ 1) การเห็นความส าคัญของการสอบ นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 6 ไม่เห็นความส าคัญของการสอบ จึงไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถในการท าข้อสอบ 2) นโยบาย
ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งโรงเรียน  3) 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้คะแนนสอบโอเนตต่ ากว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ 4) การเข้าถึงข้อมูลของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในการเข้าสอบโอเนตมี
การเข้าถึงข้อมูลน้อย 5) พฤติกรรมการสอนของครู ครูสอนเน้นบรรยายและท่องจ า วิธีสอนของครูไม่หลากหลาย ขาด
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอน 6) ระดับความยากของข้อสอบ ครูและนักเรียนคิดว่าข้อสอบยากเกินไป 7) ช่วงเวลาใน
การสอบและการแจ้งผลการสอบล่าช้า ท าให้น าไปพัฒนานักเรียนไม่ทันการ 8) คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน/
ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ ผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ครูที่จบวิชาเอกอ่ืน มาสอนแทน และ 9) ภาระงานของครูมีมาก จึงไม่มี
เวลาทุ่มเทกับงานพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของพิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552) พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ได้แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา (APTI) ความรู้พื้นฐานเดิม 
(BACK) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AMO) เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (ATTL) พฤติกรรมการเรียน(BEH) ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน (PSUP) และอัตมโนทัศน์ (SC) ปัจจัยระดับห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยคือ ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (ACA) คุณภาพการสอน (QUA) 
และบรรยากาศในช้ันเรียน (ENV) นอกจากน้ีอรุณี ราชพัฒน ์(2555) ได้ศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์พหุระดับ” ผลการ
วิเคราะห์พหุระดับพบว่าปัจจัยระดับนักเรียนคือเจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจในการเรียน และพฤติกรรมการเรียน 
ปัจจัยระดับห้องเรียน คือ คุณภาพการสอนและบรรยากาศในห้องเรียน และปัจจัยระดับโรงเรียน คือ ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ และเจตคติต่อการบริหารงาน 

อย่างไรก็ตามความปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานสอนใน
โรงเรียนของครูก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยของวันวิสาข์ 
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แก้วสมบูรณ์ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยในการส าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานวิจั ย ซึ่งมีผลต่อการศึกษาส าเร็จหรือ
ส าเร็จล่าช้า งานวิจัยของชุติวรรณ เจริญสุข (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ช่วงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
การอ่านของผู้ปกครอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพในวิชาภาษาไทย ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อความส าเร็จในการจัดกาเรียนการสอนทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 เพื่อน าผลการศึกษามาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียน
ภาษาไทยมีความสามารถด้านการวิเคราะห์นักเรียนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาตขิอง
วิชาภาษาไทย เพศ และวัยของผู้เรียน รวมทั้งการใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษา และน าผลการเรียน
การสอนมาพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให้ประสบความส าเร็จยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาร ะการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานสอน  
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ครูที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศกึษา
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แตกต่างกัน 

2. ครูที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยใน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แตกต่างกัน 

3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แตกต่างกัน 

4. ครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานสอนต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 260 คน จาก 103 
โรงเรียน โดยน ามาศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แก่ ด้านนักเรียน 
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านระยะเวลา
ปฏิบัติสอน 
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยใช้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 260 
คน จาก 103 โรงเรียน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างและน าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index 
of Item objective Congruence) แล้วน าแบบส ารวจความพึงพอใจไปทดลองใช้กับน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ง
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบส ารวจความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.8095 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียน

ต่างๆ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่สอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการโทรศัพท์และขอส่งเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลผ่านทาง e-mail จ านวน 260 ฉบับ และขอให้ส่งแบบสอบถามคืนผ่าน
ทาง e-mail โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่า t (t-test Independent) และค่าความแปรปรวนแบบ F (F-test: One-Way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: )  
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2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test Independent) และค่าความแปรปรวนแบบ F 
(F-test: One-Way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล อันดับท่ี 
1. ด้านนักเรียน 3.59 0.55 มาก 3 
2. ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 3.67 0.51 มาก 2 
3. ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 3.91 0.63 มาก 1 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.50 0.31 มาก 4 
โดยภาพรวมเฉลี่ย 3.67 0.33 มาก - 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน

ประถม ศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ และจากผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ ผลการศึกษา พบว่า 
 3.1 ปัจจัยด้านนักเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความมุ่งมั่นเรียนวิชาภาษาไทย
เพื่อพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้สูงข้ึนกว่าเดิม 
 3.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทยภายในโรงเรียน 
 3.3 ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับทุกข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครองมีการช่วยแนะน าเกี่ยวกับการท าการบ้านการท าช้ินงานในวิชาภาษาไทยแก่
นักเรียน 
 3.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
9 ข้อ ปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับกิจกรรมในข้ันน า ขั้นสอน และขั้นสรุป 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาไทยในระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศ 

เพศ N Mean S.D. t Sig. 
ชาย 105 3.70 0.34 

1.386 0.167 
หญิง 155 3.65 0.33 
รวม 260     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู

ภาษาไทยในระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามอายุ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 0.168 3 0.056 0.485 0.693 
ภายในกลุ่ม 29.625 256 0.116   
รวม 29.794 259    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน ได้แก่ 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู

ภาษาไทยในระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 0.095 2 0.047 0.411 0.664 
ภายในกลุ่ม 29.699 257 0.116   
รวม 29.794 259    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาไทยในระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานสอน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.037 2 0.019 0.160 0.852 
ภายในกลุ่ม 29.757 257 0.116   
รวม 29.794 259    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานสอนต่างกัน คือ ต่ ากว่า 10 ปี 10–20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป มี

ผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า  1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่มีผลในอันดับต้นๆ คือ ด้านการ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งผู้ปกครองช่วย
แนะน าการท าการบ้านการท าช้ินงานในวิชาภาษาไทยแก่นักเรียน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ประภา  อรัญมิตร (2552: 82) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 3 โดยการวิเคราะห์พหุระดับ” ผลการวิจัยพบว่าความเอาใจใส่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนส่งผลต่อ
ความ ส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สอดคล้องกับมิญช์มนัส วรรณมหินทร (2544: 93) วิจัยเรื่อง “ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด” ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้แก่ ความเอาใจ
ใส่ของผู้ปกครองส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทยภายในโรงเรียน รองลงมาผู้บริหารสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทยได้เหมาะกับธรรมชาติของวิชา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552: 81) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 โดยการวิเคราะห์พหุ
ระดับ” ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของ
ครู และอรุณี ราชพัฒน์ (2555: 84) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา ไทยของนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์พหุระดับ” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยระดับห้องเรียน 
คือ ความเป็นผู้น าทางวิชาการมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูเช่นกัน ด้านนักเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มุ่งมั่นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นกว่าเดิม รองลงมานักเรียนชอบเรียนภาษาไทยจึง
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แสดงความตั้งใจเรียนมากกว่าวิชาอื่น และนักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาไทยนอกเหนือจากที่ได้รับ
มอบหมายจากครู ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะกับกิจกรรมในขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป มีการจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องด้านผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีการน าผลการประเมิน
มาปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนท าแบบทดสอบโอเนตได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการอ่านและการคิดในทางตรงของซทอฟเฟอร์ (Stauffer, 1980: 184-196 อ้างในสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 
2554: 21-24) งานวิจัยของกับอรุณี ราชพัฒน์ (2555: 84) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: การวิเคราะห์พหุระดับ” ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยระดับห้องเรียน คือ คุณภาพการสอน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และณรงค์ กาญจนะ 
(2551: 79) วิจัยเรื่อง “วิธีสอนเทคนิคการสอนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของครูดีเด่นในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) โดยรวม ครูดีเด่นสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย การนิรนัย การสาธิต และการบรรยายเป็นหลัก 
ส าหรับวิธีสอนที่ใช้เป็นหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยและบรรยาย 2) โดยรวม ครูดีเด่น
ใช้เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย การใช้สื่อการสอน การจัดการช้ัน
เรียน การเสริมก าลังใจ การใช้ค าถาม การน าเข้าสู่บทเรียน การฝึกและการปฏิบัติ การสรุป การพัฒนาการคิด การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในช้ันเรียน การใช้กระบวนการกลุ่ม และการสร้างอารมณ์ขัน เป็นหลัก เมื่อพิจารณาแต่
ละขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูดีเด่นใช้เทคนิคการใช้วาจา กิริยาท่าทาง และสื่อ
ความหมาย การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้ค าถาม และการใช้สื่อการสอน เป็นหลัก ส าหรับในขั้นสอน ครูดีเด่นใช้เทคนิค
การอธิบายและยกตัวอย่าง การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมายการใช้สื่อการสอน การจัดการชั้นเรียน การเสริม
ก าลังใจ การใช้ค าถาม การฝึกและการปฏิบัติ การพัฒนาการคิด การใช้กระบวนการกลุ่ม และการสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมในช้ันเรียนเป็นหลัก ส่วนในขั้นสรุปบทเรียน ครูดีเด่นใช้เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย
และการสรุป 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เป็นเพราะครูส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 111 คน มีระยะเวลาปฏิบัติงานสอนตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป มี
ผลท าให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี ยหะกร (2558) พบว่า ความสัมพันธ์
ของความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับภูมิหลังของ
ครู พบว่า ขนาดของโรงเรียนที่ครูสังกัดมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา ครูควรมีการด าเนินการ ดังน้ี 
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  1. ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครูควรไปเยี่ยมบ้านหรือหาโอกาสพบผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อท าความ
เข้าใจและหรือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านภาษาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  2. ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรจัดให้ครูที่มีความช านาญในการสอนวิชา
ภาษาไทยได้สอนภาษาไทยให้มากขึ้น สนับสนุนด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอแก่ครู 
รวมทั้งสนับสนุนการวัดและประเมินผลในแนวทางที่สอดคล้องกับแบบทดสอบโอเนต 
  3. ด้านนักเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรให้ความส าคัญที่จะน าพาให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา เช่น การให้นักเรียนได้มีโอกาสในการท ากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
วิชาอื่น โดยให้นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถของตน รวมทั้งการปรับพฤติกรรมการส่ง
การบ้านและงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
  4. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูควรเลือกใช้วิธีสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทย มีความ
เป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้เดิมในวิชาภาษาไทยก่อนเปิดภาคเรียน วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  สาระ
การเรียนรู้ตัวช้ีวัดและสาระแกนกลางตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคญั
ของการเรียนวิชาภาษาไทย จัดบรรยากาศทางกายภาพส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ตรง
กับธรรมชาติของวิชาภาษาไทย น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และที่ส าคัญคือวิเคราะห์
ข้อบกพร่องที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
สแคฟโฟลดิงเพื่อการอ่าน (Vacca, 2008: 652-658 อ้างในสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 2554: 34-37) การสอนแบบกรอบ
ก าหนดเรื่อง (Story Frame) (Duncan, 1993: 720-725 อ้างในสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 2554:17-19) 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันภาษาเป็น
เรื่องส าคัญทั้งภาษาหลักและภาษาโลกตามศตวรรษที่ 21 ควรมีการวิจัยเชิงระบบท่ีมีการพัฒนาการสอนภาษาท่ีต้องใช้
ในการสอบ PISA 

2. ควรได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ซึ่งหน่วยงาน
สถาบันต่างๆ ได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนท่ีชัดเจนขึ้น  
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สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

The Instructional Condition of Thai History Teaching in accordance 
with Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of the Learning Group of 
Social Study, Religion and Culture in Secondary Schools, Pathumthani 

Province. 
 

กรุณา ลิ้มประเสริฐ1  มงคล จิตรโสภิณ2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ด้านการใช้หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและ
ประเมินผล และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้เจาะจงใช้ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 
มีจ านวน 275 คน จาก 23 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
0.8338 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่มี
ขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

                                                 
1 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
2 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อีเมล์ jittrasopinmongkon@gmail.com 
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Abstract 
The purposes of this survey research wer 1) to study the instructional condition of Thai 

history teaching in accordance with Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of substance group 
of social study, religion and culture in secondary schools, Pathumthani province, in curriculum 
using, instructional activity management, teaching media and evaluation and assessment, and 2) to 
compare the instructional condition of Thai history teaching in accordance with Basic Education 
Core Curriculum B.E. 2551 of learning substance group of social study, religion and culture in 
secondary school, Pathumthani province that classified by school sizes. The sample consisted of 
275 teachers in learning substance group of social study, religion and culture from 23 secondary 
schools, Pathumthani province, of the 2015 academic year by using purposive sampling. The 
research instrument was questionnaires and reliability was 0.8338. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test (One-Way ANOVA). 

The study results revealed as follows: 
1. The instructional condition of Thai history teaching in accordance with Basic Education 

Core Curriculum B.E. 2551 of the learning substance group of social study, religion and culture in 
secondary school, Pathumthani province, the overall was at the high level. When considering each 
aspect found that the highest average was curriculum using, learning activity management, learning 
media using and evaluation and assessment orderly. 

2. The school sizes of teachers who taught social study, religion and culture in secondary 
school, Pathumthani province had no different instructional condition of Thai history teaching in 
accordance with Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 by statically significant at the 0.5 level. 
Keywords: study the instructional condition, Thai history teaching, secondary school 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

“ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อ  ด้วยชีวิต แต่เสียดาย
ตอนนี้ ท่านนายก เขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจ เพราะตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มี
ประวัติศาสตร์อะไรเท่าไร แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิตฯ แต่เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะ
มาถึงที่ให้พวกเรานั่งอยู่กันอย่างสบายมีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ใครมาจากไหน เป็นความคิด
ที่แปลกประหลาด” 

พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ทรงห่วงใยการ
เรียนการสอน “ประวัติศาสตร์ไทย” วิชาที่บ่มเพาะลูกหลานไทยได้รู้จัก เข้าใจ และภาคภูมิใจถึงรากเหง้า และความ
ยากล าบากของบรรพบุรุษที่เสียเลือดเนื้อสร้างชาติสร้างแผ่นดินกว่าจะมาเป็นชาติไทย  (สิริวรรณ ศรีพหล, 2550: 1)
นับว่า พระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่าน  ได้กระตุ้นให้นักวิชาการต้องหันมามองว่าเราให้ความส าคัญกับวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยมากน้อยเพียงใด 

หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2503 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แยก
ออกมาเป็นรายวิชาหนึ่งต่างหากและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้หลักสูตรประถม ศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ได้จัดวิชาประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ
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หมวดวิชาสังคมศึกษา โดยจัดในลักษณะการบูรณาการ ต่อมามีการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
แบ่งการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ได้แก่ กลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มศิลปะ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ 

วิชาประวัติศาสตร์กลายเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดังกล่าว ได้ก าหนดสาระที่เป็นองค์ความรู้ไว้ 5 สาระด้วยกันคือ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระ
ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และ
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 117-118) 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ เน้นการมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 5 สาระด้วยกัน ประวัติศาสตร์เป็นสาระที่ก าหนดให้
เป็นรายวิชาพื้นฐานที่แยกออกมาเป็น 1 รายวิชา ไม่ต้องบูรณาการกับสาระอื่นๆ มีการก าหนดเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน
และก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปีและตัวช้ีวัดช่วงช้ันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

แม้ว่าจะมีการเห็นความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ โดยการระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 23 (1) ระบุว่า “ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของ
ตนกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
สังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 2) 

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษามีอยู่หลายประการ  ได้แก่ การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดี โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติในอดีต  
โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถิ่นของตน ท าให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อชาติ
ตน รวมถึงการมีความรับผิดชอบในประเทศของตนอีกด้วย ความรับผิดชอบต่อประเทศของนักเรียนนี้เอง จะท าให้
นักเรียนตระหนักได้ว่า หน้าที่ความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อประเทศของตนควรเป็นอย่างไร (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 
132) 

ประการต่อมา การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และน ามาเป็นวิถีทางการด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน (Allen, 1967: 291 – 293) 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการสอนวิชาประวัติศาสตร์ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล สอนให้คิดเป็น โดยการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ต่อหลักฐานหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด และยังสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และรู้จักการปรับตนเองให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น (สืบแสง พรหมบุญ, 2523: 35-36) 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ว่าวิชาประวัติศาสตร์ไทยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีการสร้าง
จิตส านึก ความรัก ความภาคภูมิใจและการเสียสละของบรรพบุรุษของชาติ อันจะน าไปสู่ความสามัคคีและความรักใน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธาน ีด้านการใช้หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผล 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธาน ีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาด
ของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้เจาะจงใช้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 275 คน จาก 23 โรงเรียน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 6 โรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 111 
คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 125 คน โรงเรียนขนาด
กลาง 6 โรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 คน โรงเรียนรวมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 266 คน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กมี 3 โรงเรียน มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 9 คน ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงไม่น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  โดย
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ด้านการใช้หลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยเจาะจงใช้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 23 โรงเรียน มี
จ านวนครูผู้สอนรวมทั้งหมด 275 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธาน ี
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การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างและน าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการ

สอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธาน ีปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: 
Index of Item objective Congruence) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามที่มีค่าสูงกว่า 0.5 ผลการ
ตรวจได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.65-1.00 น าแบบส ารวจความพึงพอใจไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรี จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบส ารวจ โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553: 170-172) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบส ารวจ
ความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.8338 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 275 คน จาก 23 โรงเรียน โดยผู้วิจัยเดินทางไปแจก
แบบสอบถามและติดต่อขอรับและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการใช้หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นข้อมูล
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation: ) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ F (F-
test: One-Way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:  )  
2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่า F (F-test: One-Way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อย
ละ 48.40 เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.20 ด ารงต าแหน่งเป็นครูร้อยละ 47.60 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 
43.30 มีประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษาระหว่าง 6 – 10 ปี ร้อยละ 37.80 และสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ร้อยละ 22.90 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

   แปลผล อันดับท่ี 
1. ด้านการใช้หลักสตูร 3.60 0.55 มาก 1 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.55 0.25 มาก 2 
3. ด้านการใช้สื่อการเรียนรู ้ 3.51 0.33 มาก 3 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 3.50 0.28 มาก 4 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 3.54 0.21 มาก - 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกดา้น เมื่อพิจารณารายดา้น ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการใช้หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 

 2.1 ด้านการใช้หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ได้แก่ ครูได้ปรับเนื้อหาวิชา และก าหนดตัวช้ีวัดโดยตีความจากค าอธิบายรายวิชาให้
เป็นพฤติกรรมที่น าไปปฏิบัติ รองลงมาคือ โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตร คู่มือครู แนวการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ และครูมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 17 รายการ อยู่ในระดับปานกลาง 4 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย รองลงมาครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย คือ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 2.3 ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 6 
ข้อ ปานกลาง 8 ข้อ รายการของข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อน าไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ (รองลงมาครูได้มีการศึกษาวิธีการใช้สื่อการสอนและเตรียมการใช้สื่อการสอนก่อนน าไปใช้สอนทุก
ครั้ง และครูได้ใช้สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีเป็นสื่อเทคโนโลยี 

 2.4 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 9 
ข้อ ปานกลาง 6 ข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ได้แก่ ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการสอนวิชาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยร่วมกันท้ังสองวิธี รองลงมา คือ ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการสอนโดยให้การท ารายงาน และครูมีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดปทุมธาน ีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 0.309 3 0.103 2.207 0.088 
ภายในกลุ่ม 12.664 271 0.047   

รวม 12.973 274    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่แตกต่างกัน (F = 2.207, Sig. = 0.088) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประสบอยู่คือด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ครูได้
ปรับเนื้อหาวิชาและก าหนดตัวช้ีวัดโดยตีความจากค าอธิบายรายวิชาให้เป็นพฤติกรรมที่น าไปปฏบิัติได้ โดยมีการจัดให้มี
หลักสูตร คู่มือครู แนวการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน พันธุ์ดิษฐ์. (2554) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ระดับมาก ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิต
สื่อเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือครูได้มีการศึกษาวิธีการใช้สื่อการสอนและเตรียมการใช้สื่อการสอน
ก่อนน าไปใช้สอนทุกครั้ง และครูได้ใช้สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีเป็นสือ่เทคโนโลย ีเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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สิริวรรณ ศรีพหล (2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติ ศาสตร์ไทยในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มักให้นักเรียนค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประกอบการเรียนการสอนในบางบทเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาบรรยายให้
ความรู้กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย รองลงมาครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย คือ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดสอด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนรัตน์ สมสุข (2555) ได้ศึกษาผลของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้
ค าถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน งานวิจัยของยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554: 78) ที่พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 
งานวิจัยของยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลงานวิจัยของสมฤดี นวลทอง (2552: 83) ได้ท าการสอนตามรูปแบบพหุปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาเรื่อง “การสอนตามรูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ประวัติ ศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4” ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบพหุปัญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามรปูแบบพหุปัญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01 ด้านการใช้หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ครูได้ปรับเนื้อหาวิชาและก าหนดตัวช้ีวัดโดย
ตีความจากค าอธิบายรายวิชาให้เป็นพฤติกรรมที่น าไปปฏิบัติได้ โดยมีการจัดให้มีหลักสูตร คู่มือครู แนวการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ ด ารงต าแหน่งเป็นครู ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษา 
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ระหว่าง 6 – 10 ปี และส่วนใหญ่สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จึงส่งผลให้การสอนประวัติศาสตร์ไทยของครูตามหลักสูตร
แกนกลางฯ มีการปฏิบัติที่ดีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554: 
78) ที่ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนที่
มีขนาดต่างกัน พบว่า ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการ
วัดและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า ครูมีสภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากทุกด้าน และคณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 

1. ด้านการใช้หลักสูตร ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ครูร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะทีส่ าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จัดท าหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจัดเวลาใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือส่งครูไปอบรม
เกี่ยวกับวิธีสอนต่างๆ เช่น วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา ๆ วิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวน วิธีสอนโดยการอภิปราย วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการทางสังคม และ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูควรแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดรายวิชาให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่ัวโมงแรกๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงเป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

3. ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ครูควรศึกษาและเลือกใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผนภูมิ สถิติต่างๆ ของจ าลอง เช่น ลูกโลก ลักษณะภูมิประเทศจ าลอง 
รวมทั้งการเลือกใช้สื่อท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของวิชา
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน อีกทั้งสื่อประเภทโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพและเสียง และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และที่ส าคัญคือสื่อประเภทแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 

4. ด้านการวัดและประเมินผล ครูควรมีการแจ้งวิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนนแก่ผู้เรียน
ก่อนท าการสอนวิชาสังคมศึกษาให้นักเรียนได้รู้ก่อนท าการเรียนการสอน ในส่วนของการใช้วิธีการวัดและประเมินผล
การสอนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมครูควรใช้การสังเกตการปฏิบัติกับนักเรียนเพราะ
เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการวัดผลในศตวรรษที่ 21 ควรมีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ก่อนท าการสอน ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และการใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  
2. ควรได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ

จัดเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในทุกระดับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
และมีขั้นตอนท่ีชัดเจนขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีและ 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียน การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 22 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 8 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน จ านวน 1,761 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 ก าหนดประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,) แล้วเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) แบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Independent Sampling) โดยท าการสุ่มจากครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ได้ตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที t-test (Independent) และ F-test (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และพบว่าด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน 
และด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม ตามล าดับ 

2. ครูที่มีเพศและสอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: สภาพการจดักิจกรรมของครู เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Abstract 
 This survey research aims 1)  to study the state of activity management in accordance with 
philosophy of sufficiency economy of teachers in secondary school, Pathumthani province and 2) to 
compare the state of activity management in accordance with philosophy of sufficiency economy of  
 teachers in secondary school, Pathumthani province that classified by sex, working experienced and 
school sizes. The sample consist of secondary teachers from 22 schools that 5 extra large schools, 8 
large schools, 6 medium schools and 3 small schools, totaling 1,761 teachers from Pathumthani 
province for the 2015 semester with simple random sampling and independent sampling by Taro 
Yamane’s formula. The tool used in this research was the questionnaire. Statistical analysis used to 
analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test independent sample, 
and F-test (One-way ANOVA). 

The results have shown that; 
1. The state of activity management in accordance with philosophy of sufficiency economy 

of teachers in secondary school, Pathumthani province, the overall was at the high level.  When 
considering each aspect found that the activity management was at the high level and the highest 
average was evaluation and assessment, the rationality, the modesty, the immunity and activities 
management plan orderly. 

2. The different genders and working experienced of teachers had the activity management 
in accordance with philosophy of sufficiency economy of teachers in secondary school, Pathumthani 
province, the difference but working experienced of teachers had the activity management in 
accordance with philosophy of sufficiency economy of teachers in secondary school, Pathumthani 
province, the difference was not statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: the activities of teachers, sufficiency economy, secondary school 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบรหิารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตผุลรวมถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมคิุม้กันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมผีลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง 
ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหนา้ที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหม้ีจติส านึกในคณุธรรมความซื่อสัตยส์จุริตและให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวติด้วยความอดทนความเพียร มสีตปิัญญาและความรอบคอบเพ่ือใหส้มดลุและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี (วิภาวรรณ จุลมุสิก, 2559: 287) 

รัฐบาล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงก าหนดเป็น
นโยบายและแผนงานในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด 10 จุดเน้น ปี 2556 ข้อที่ 4 “นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)” โดยให้มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับช้ันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป้าหมายสูงสุด คือ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ
เจตคติ สามารถน าไปประยุกต์ในด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และในแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการในการจัดการศึกษาว่า “ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง” เป็นปรัชญาที่
ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ในชุมชน รวมถึงในสถานศึกษามีความส าคัญสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของนัก เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมและระบบ
เศรษฐกิจโลกของประเทศทางตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกาที่เน้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยม หรือบริโภคนิยม
ที่ให้ความส าคัญกับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ ก าไร ความรวดเร็ว การต่อสู้แข่งขัน ผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งเน้นความ
เจริญกาวหน้า การขยายตลาด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิด แนวทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการภายในประเทศ อีก
ทั้งครอบคลุมเข้าไปยังสถานศึกษาทุกระดับช้ันและในครอบครัว ในชุมชนและในสถานศึกษา (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 
2550: 33) เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ด้วยพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ได้ช้ีแนะแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นปรัชญาที่ช้ีแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และสังคม ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความตระหนักในภารกิจที่ส าคัญดังกล่าวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556 -2559) มุ่งเน้นน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศจึงจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อด าเนิ นโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมและ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน น าสู่วิถีชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามแนวพระราชด ารัส และนโยบายรัฐบาล
รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิภาวรรณ      จุลมุสิก, 2559: 286) สอดคล้องกับนัฏฐพงศ์ ทองภักดี 
(2554: 35) กล่าวว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การปรับสมดุลของการพัฒนาประเทศ ในระดับ ฐานราก คือ การปรับทัศนคติและค่านิยมในการด ารงชีวิตให้อยู่บน
พื้นฐานของความพอเพียง เพื่อน าไปสู่การใช้ทรัพยากรต่างๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการของความ
พอประมาณ ใช้เหตุผลและไม่ประมาท ผ่านการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของชาติ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมและอุปนิสัย “อยู่อย่าง
พอเพียง” 
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ด้วยความส าคัญดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาว่ามีสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการปู
พื้นฐานท่ีส าคัญในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล มีคุณธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ครูที่มีเพศต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

2. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

3. ครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 

22 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน จ านวน 1,761 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 ก าหนดประชากรของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane: 1970) 
ท าการเลือกตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม จากนั้นท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) แบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Independent Sampling) โดยท าการสุ่มจาก
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษาได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
330 คน โดยมีเนื้อหาตามแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม ด้าน
ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านการวัดและประเมิน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 ศึกษาและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบสอบถามของพระสมศักดิ สุจิตฺโต 
(ถมทรัพย์) (2555: 102)  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
น าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ี ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item objective Congruence) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามที่มีค่าสูง
กว่า 0.5 ผลการตรวจได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ น าแบบส ารวจความพึงพอใจไปทดลองใช้กับครูโรงเรียน
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา   
( tcoefficien ) ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบส ารวจความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.8324  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อย

ละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการการจัดกิจกรรม 2) ด้านความพอประมาณ 3) 
ด้านความมีเหตุผล 4) ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนน
ของเบสท์ (Best, 1977: 174) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง  4.50 – 5.00   แสดงว่า มีการปฏบิัติในระดับมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง  3.50 – 4.49   แสดงว่า มีการปฏบิัติในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง  2.50 – 3.49   แสดงว่า มีการปฏบิัติในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง  1.50 – 2.49   แสดงว่า มีการปฏบิัติในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง    1.00 – 1.49   แสดงว่า มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ( frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที  t-test (Independent) และ F-test (One-Way 
ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการ

สอน ระหว่าง 5 - 10 ปี และส่วนใหญ่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของครู 
ระดับการปฏิบัต ิ

  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม 3.57 0.61 มาก 5 
2. ด้านความพอประมาณ 3.69 0.54 มาก 3 
3. ด้านความมีเหตุผล 3.82 0.54 มาก 2 
4. ด้านความมีภมูิคุ้มกัน 3.62 0.41 มาก 4 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.83 0.52 มาก 1 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 3.71 0.34 มาก - 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้คือ ด้านการวัดและประเมินผล รองลงมาได้แก่ ด้านความมีเหตุผล ด้าน
ความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยแสดงรายละเอียดเป็นรายด้านและรายข้อได้ดังนี้ 

 2.1 ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อท่ีมีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้ประกาศให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน
ว่าโรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีการปฏิบัติมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้จัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับความพอประมาณ 

 2.3 ดา้นความมีเหตุผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ และข้อท่ีมีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้จัดกิจกรรมจนสามารถท าให้นักเรียนมีเหตุผล โดย
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

 2.4 ด้านความมีภูมิคุ้มกัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ ข้อที่มีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้จัดกิจกรรมที่ท าให้
นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านความมีภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง 
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 2.5 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีการวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีได้อย่างเหมาะสม  

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียน 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ 
เพศ n Mean S.D. t Sig. 
ชาย 97 3.78 0.33 

2.361 0.019* 
หญิง 233 3.68 0.34 
รวม 330     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 0.479 2 0.239 2.037 0.132 
ภายในกลุ่ม 38.433 327 0.118   

รวม 38.911 329    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 1.283 3 0.428 3.705 0.012* 
ภายในกลุ่ม 37.629 326 0.115   

รวม 38.911 329    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับด้านท่ีมีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้คือ ด้านการวัดและประเมนิผล 
รองลงมาได้แก่ ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรภาว์ บุญเพลิง (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ตัวบ่งช้ีความส าเร็จจ านวน 82  ตัวบ่งช้ี
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 7 ด้านตัวบ่งช้ีส าคัญที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการด าเนินงานและมีค่าน้ าหนักความส าคญั
มากที่สุด ดังนี้ ด้านงานวิชาการ คือการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ คือ ความสามารถในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้
เป็นไปตามกฎหมายของผู้ บริหาร ด้านงานบุคคลคือ ความสม่ าเสมอในการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบุคลากร ด้าน
งานบริหารทั่วไปคือ การบ ารุง ดูแล อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวัดและประเมิน ผลของครู ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนในการวางแผนการจัดกิจกรรม / ชุมนุม / ชมรมของสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน คือ ความสามารถในการสร้างรายได้หรืออาชีพด้วยตน เองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาความส าเร็จทุกด้านมีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงว่าองค์ ประกอบทุกด้านมีความส าคัญ
ใกล้เคียงกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นแบบในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป ท้ังนี้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท าการขับเคลื่อนไปพร้อม
กัน และสามารถน าตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบไปใช้ในการพัฒนา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น งานวิจัยของวาสนา ทวีกุลทรัพย์ และนางวาณี บุณยะไวโรจน์ (2556: 
บทคัดย่อ) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนร้อยละ 96 ต้องการระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขั้นตอนของระบบดังกล่าวท่ีนักเรียนต้องการ คือ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน การจัดกลุ่มย่อยตามหัว
เรื่องที่ตนสนใจ และวางแผนการเรียนในกลุ่มย่อย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้พบว่า 

 2.1 ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับข้อที่มีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้ประกาศให้นักเรียน
ทราบโดยทั่วกันว่าโรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาได้แก่ครูได้ประชุมกลุ่มนักเรยีนจน
ท าให้นักเรียนสามารถวางแผนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ และครูได้มีโครงการให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในและนอกสถานท่ี และครูได้ให้นักเรียนสรุปการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามที่นักเรียนสนใจส่งครู และการมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ 

 2.2 ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับข้อที่มีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้จัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความพอประมาณ รองลงมาได้แก่ ครูได้มีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนสามารถใช้หลัก
ความพอประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม/โรงเรียน/และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนท า



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 324 - 

กิจกรรมด้วยตนเองจนท าให้นักเรียนเห็นประโยชน์ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักความ
พอประมาณทุกภาคเรียน ครูได้จัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามความ
พอประมาณอย่างเห็นได้ชัด 

 2.3 ด้านความมีเหตุผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับข้อท่ีมีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูได้จัดกิจกรรมจนสามารถท าให้นักเรียนมี
เหตุผล โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตได้อย่าง รองลงมาได้แก่ ครูมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนท า
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงอย่างมีเหตุผล ครูจัดกิจกรรมจนสามารถท า
ให้นักเรียนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนั้น ๆ อย่างรอบคอบ โดยมีเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน ครูได้มีการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
และครูจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนท าให้นักเรียนมีความรู้ และรอบคอบในการ คิด พูด ท าในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างเห็นได้ชัด ตามล าดับ 

 2.4 ด้านความมีภูมิคุ้มกัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก 4 ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ โดยเรียงตามล าดับข้อที่มีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ครูได้จัด
กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านความมีภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง รองลงมาได้แก่ ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จนท าให้นักเรียนรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ครูมี
การจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นหรือห้องเรียนในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนรู้จักการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตจริง และครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองให้อยู่อย่างพอเพียงพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโรงเรียนได้ตามล าดับ 

 2.5 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับข้อที่มีการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้
นักเรียนมีการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้อย่างเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ครูมีการจัดกิจกรรมจน
ท าให้นักเรียนรู้จักใช้การวัดและประเมินผลทีหลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ครูมีการจัดกิจกรรมท าให้
นักเรียนมีการวัดผลและประเมินผล และน าผลมาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนเองให้อยู่อย่างพอเพียง ครูมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีการวัดและประเมินผลทุกครั้ง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมี
การวิเคราะห์และการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ตามล าดับ 

 โดยรวมแล้วสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวรรณ จุลมุสิก (2559) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแบบอย่างจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
การศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาในภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ปัญหา
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยและประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก  

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

 3.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 3.2 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3.3 ครูที่สอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีการวิเคราะห์และการประเมินผล

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการวัดและประเมินผลทุกครั้ง  ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนท าให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงการท าสิ่งใดก็ตามต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อทราบความก้าวหน้าในงานท่ีท าและหาจุดอ่อนที่ควรพิจารณาและเกิดความเข้มแข็งต่อไป 

2. ด้านความมีเหตุผล พบว่า ครูจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนท าให้นักเ รียนมีความรู้ และ
รอบคอบในการ คิด พูด ท าในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเห็นได้ชัด และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างมี
เหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านความพอประมาณ พบว่า ครูควรจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต
ตามความพอประมาณอย่างเห็นได้ชัด และให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเองจนท าให้นักเรียนเห็นประโยชน์  และ
ตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักความพอประมาณทุกภาคเรียน เพื่อให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน พบว่า ครูมีการจัดกิจกรรมจนท าให้นักเรียนมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองให้อยู่
อย่างพอเพียงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโรงเรียนได้ และจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนรู้จักการเตรียมความ
พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง 

5. ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม พบว่า ครูควรด าเนินการมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนได้สรุปการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามที่นักเรียนสนใจส่งครู 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
การวัดและประเมินผล ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จัดเป็นศูนย์การเรียนท่ีเน้นให้นักเรียน
ได้มีการปฏิบัติจริงผ่านเครือข่ายเสมือนจริง ซึ่งทางจังหวัดได้มีแหล่งเรียนรู้สู่ภาคการปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อความสะดวกของ
นักเรียน และที่ส าคัญประหยัดงบประมาณและบุคลากร และสอดคล้องสภาพสังคมในอนาคตในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” 

2. ควรได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาให้มีรากฐานที่มั่นคง เน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเมื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นหรือใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นฐาน จะได้มี
แนวทางการให้บริการที่มีความเป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนท่ีชัดเจนขึ้น  
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 
The Training Package Development of Blended Distance Education on 

the Data Analysis and the Presentation of Instructional Research 
 

ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์1  มงคล จิตรโสภิณ2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 2) ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
และการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นอาสาสมัครใน
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล แบบทดสอบความรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัย เป็นสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t-test Dependent 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ

ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนในแต่ละชุด พบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 78.63/86.30 
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แสดงว่าชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คะแนนก่อนและหลังได้รับการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
และการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน โดยด้านความรู้ที่ได้รับผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพของชุดฝกึอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
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Abstract 
The purposes of this Quasi-experimental research are 1) to develop the training package of 

blended and distance education. 2) to assess the knowledge of the trainees and 3) assess the 
satisfaction of trainees to using the training package of blended and distance education on the data 
analysis and presentation of instructional research. The sample consisted of 30 teachers, under 
graduate students of education faculty who were the volunteers in Pathumthani province. The tool 
used in this research was the training package of blended and distance education, knowledge test 
and the questionnaire about the satisfaction of training package of blended and distance education 
on the data analysis and presentation of instructional research. Statistical analysis used to analyze 
the data were percentage, mean, standard deviation, and    t-test one group dependent. 

The results were found that 
1. The effectiveness of the satisfaction of training package of blended distance education 

on the data analysis and presentation of instructional research in each set found that the training 
had the effectiveness according the criteria set that 86.30/78.63. And the training had the 
effectiveness according the criteria set is more than 80/80 found that the training package of 
blended and distance education on the data analysis and presentation of instructional research can 
be used effectively. 

2. Pre and post marks after using the training package of blended distance education on 
the data analysis and presentation of instructional research were higher than before training by 
statistically significant at the 0.01 level. 

3. The satisfaction of trainees to using the training package of blended distance education 
on the data analysis and presentation of instructional research, the overall was at the moderate 
level. When considering each aspect found that 2 aspects were at the moderate level. By the 
knowledge of trainees and the knowledge implementation were at the high level of satisfaction 
that they can be analyzed the results of qualitative research. 
Keywords: The training package of blended distance education 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การวิจัยเป็นส่วนส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหาการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
เลื่อนฐานะต าแหน่งวิชาการ การวิจัยจึงเป็นวิธีการที่บุคลากรทางการศึกษาใช้ในการ สืบเสาะหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่  9 ได้ระบุไว้
ชัดเจนว่า การวิจัยเป็นแนวทางด าเนินการหนึ่งที่น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถน าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบค้นคว้าอิสระ ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ก าหนดส าหรับการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล การให้ความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนส าหรับบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวน การวิจัยใน
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การสร้างสรรค์ความรู้ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง ด้วยการให้ระบุหรือรู้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานการได้มาซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555: ออนไลน์) 

จากผลการวิจัยของสมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ (2558: 33) พบว่า หัวข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องการ
ได้รับความรู้และการฝึกฝนเพิ่มเติมคือ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการน าเสนอผลการวิจัย  ที่เฉพาะเป็นงานวิจัย
ส าหรับครูที่มีสถานการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างจากงานวิจัยทั่วไป เนื่องจากพื้นฐานในเรื่องดังกล่าว
ยังไม่ดีนักและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน จ านวนช่ัวโมงที่เท่ากับหัวข้ออื่น  ๆจึงยังไม่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความ
ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจท าการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษา
ทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่อิงการวิจัยในการ
เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการน า เสนอผลการวิจัยการเรียน
การสอน ในปีศึกษา 2558 ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถศึกษาหาความรู้เรียนด้วยตนเอง การด าเนินการลักษณะนี้จะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการท าวิจัยส าหรับนักวิจัยมือใหม่จะได้น าความรู้และทักษะการวิจัยไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เพื่อฝึกฝนการท างานวิจัยให้มีความช านาญในโอกาสต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

2. เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานีที่อาสาสมัครมาเข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน 30 คน ในปีศึกษา 2558 มี 3 แห่ง ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ านวน 4 คน คณะครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จ านวน 17 คน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ช้ันปีที่ 
4 จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้เนื้อหาที่เป็นชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย มีจ านวน 5 หน่วย ดังนี้ 1) การเลือกใช้สถิติและการเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย 2) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย: ข้อมูลเชิงปริมาณ 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลผลการวิจัย: ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 5) การน าเสนอผลการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ผู้วิจัยใช้อาสาสมัครที่เป็นครู 
อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้าน

การเรียนการสอน 
2. เว็บเพจบทเรียนของชุดฝึกอบรม 
3. แผนการจัดการฝึกอบรม 
4. คู่มือการใช้บทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
5. แบบทดสอบวัดความรู้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. แบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียน 
7. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 
แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยใช้รูปแบบกลุ่มที่มีการทดสอบ

ก่อนและทดสอบหลังการฝึกอบรม (One-group-Pretest-Posttest Design) รูปแบบการวิจัยชนิดนี้เขียนเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี้   (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550: 60) 

 
กลุ่ม ทดสอบก่อนอบรม ทดลอง ทดสอบหลังอบรม 
E T1 X T2 

  
 ตารางแสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-group-Pretest-Posttest Design 

 E  แทน  กลุ่มทดลอง 
 X  แทน  การฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
 T1  แทน  ทดสอบก่อนอบรม 
 T2  แทน  ทดสอบหลังอบรม 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการ

เรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
1. ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ใช้หลักการของวิธีการระบบ (System 

Approach) ในการสร้าง Web Based Instruction (WBI) แบบใช้เว็บเป็นฐาน (Web - Based Instruction: WBI) ซึ่ง
ในเว็บเพจจะประกอบไปด้วยกิจกรรม (activity) และแหล่งข้อมูล (resource)  ออกแบบให้มีความหลากหลาย
ประกอบไปด้วย forums กระดานเสวนา, glossaries อภิธานศัพท,์ wikis สารานุ-กรม, assignments แบบฝึกทักษะ, 
quizzes แบบทดสอบความรู้, choices (polls) โพลล์, scorm players แสดงเนื้อหาจากภายนอกท่ีมีมาตรฐาน, chat 
ห้องสนทนา เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหาจัดท าแผน
หน่วย แผนตอนของเนื้อหาแต่ละหน่วยและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และกิจกรรมของแต่ละหน่วย 

ขั้นตอนที่  2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างบทเรียนของชุดฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานการศึกษาทางไกลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
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แนวทางในการสร้างชุดฝึกอบรมในเว็บเพจซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ นิพนธ์ สุขปรีดี (2552: 154) ชุดฝึกอบรม
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของคู่มือของชุดฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรมซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหามี 5 
หน่วย ประกอบด้วยเรื่อง การเลือกใช้สถิติและการเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย: ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย: ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการน าเสนอ
ผลการวิจัย แบบฝึกทักษะ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจส่วนของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล โดยน า
เนื้อหาบทเรียนไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบียดนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน นุกูลกิจ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การสอน ความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรม ล าดับขั้นในการเสนอเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากการวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบสร้างเว็บเพจบทเรียนของชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. สร้างผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของบทด าเนินเรื่องและใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างบทเรียน โดยการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา จัดกิจกรรมระหว่างบทเรียนของชุดฝึกอบรมและบททดสอบแต่
ละชุด โดยผังงานจะเริ่มต้นที่ขั้นตอนการลงทะเบียน การล็อกอิน การท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม เริ่มท ากิจกรรม
เนื้อหาหน่วยที่ 1 และท าแบบฝึกท้ายหน่วย จากนั้นจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 2 ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย ศึกษา
เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 3 แล้วท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเนื้อหาหน่วยที่ 4 แล้วท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย ศึกษาเนื้อหา
หน่วยที่ 5 แล้วท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย ขั้นตอนสุดท้ายคือการท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมตามล าดับจนครบทุก
หน่วย 

2. บทด าเนินเรื่อง (Storyboard) เป็นการออกแบบการด าเนินเรื่องราวของของชุดฝึกอบรม โดย
แบ่งออกเป็นเฟรมตามวัตถุประสงค์ของของชุดฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างของชุดฝึกอบรมในขั้นต่อไป 
โดยมีจ านวนสตอร์รี่บอร์ดทั้งหมด 40 เฟรมหลัก ตั้งแต่เฟรมหน้าแรกของโปรแกรมจนถึงเฟรมหน้าสุดท้ายของการท า
แบบทดสอบ 

3. ออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) เป็นการออกแบบการจัดพื้นที่ของจอภาพของ
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัดส่วนในการน าเสนอเนื้อหาภาพ การก าหนดปุ่มควบคุมบทเรียนในแต่ละชุดและส่วนอื่นๆ โดย
การวางรูปแบบการน าเสนอเป็นแบบ (Top and Nested Left Frames) คือการวางเว็บเพจเป็นแบบเฟรม มี 3 ส่วน
คือ เฟรมด้านบนแสดงหัวเรื่อง เฟรมด้านซ้ายแสดงเมนูเนื้อหา และเฟรมด้านขวาแสดงรายละเอียดของเนื้อหา โดย
ออกแบบในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ออกแบบ Web Page เริ่มแรกของการเข้าสู่โปรแกรม 
3.2 ออกแบบ Web Page หลักเป็นลักษณะของเมนู 
3.3 ก าหนดรูปแบบตัวอักษรและภาพ ก าหนดสีที่ใช้ 
3.4 ออกแบบการวางรูปแบบต่างๆ ในเฟรม 
 
 
 

4. การสร้างบทเรียน (Building the Lesson) ของชุดฝึกอบรม 
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 4.1 เตรียมการจัดหาและสร้างทรัพยากรต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามเนื้อหามาเพื่อใช้ประกอบใน
การสร้างบทเรียนของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน     

 4.2 สร้างบทเรียนตามบทด าเนินเรื่องและล าดับของเนื้อหาของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน
การศึกษาทางไกล โดยน าข้อความ ภาพน่ิง กราฟิกภาพเคลื่อนไหว เสียง และแบบทดสอบที่มีคุณภาพ ท่ีได้เตรียมไว้มา
ใช้ประกอบในการสร้างบทเรียน ผู้ใช้สามารถเรียกเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น 
Unix, Linux และ Windows ใช้ภาษา HTML, PHP, Java Script ในการควบคุมโปรแกรม ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ส าหรับการออกแบบและแต่งภาพ ใช้โปรแกรม Macromedia Flash ส าหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว และ
สร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม phpMyadmin ในการสร้างบทเรียนและโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของ
ชุดฝึกอบรมตามผังงานท่ีได้ออกแบบไว้ 

 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

 1. ผู้สร้างจะท าการตรวจสอบการท างานของบทเรียนด้วยตนเองก่อน โดยการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์และตรงตามขอบเขตที่ก าหนด ได้แก่ การเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน การแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ การตั้งค่าเว็บไซต์ การแก้ไขรูปแบบเว็บ การเลือกภาษาที่ใช้ในเว็บ การจัดการโมดูล 
ซึ่งประกอบด้วย กระดานเสวนา แบบฝึกหัด บทเรียนชุดฝึกอบรม บันทึกความก้าวหน้า ห้องสนทนา ระบบการอนุมัติ
ผู้ใช้งาน การแก้ไข ลบบัญชีของสมาชิก การเพิ่มสมาชิก การอัพโหลดสมาชิก 

 2. การตรวจสอบโดยที่ปรึกษา โดยน าแผ่นเรื่องราว (Storyboard) ที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของบทเรียนชุดฝึกอบรม จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์เสนอแนะมา 

ขั้นตอนที่ 6 สร้างบทเรียนของชุดฝึกอบรมที่ได้แก้ไขแล้วด้วยโปรแกรมดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4.2 อีก
ครั้งหนึ่งตามที่ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์เสนอแนะมา 

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบแก้ไขบทเรียนของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล โดยน าบทเรียนที่
ปรับปรุงเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของบทเรยีน
ชุดฝึกอบรมอีกครั้ง โดยชุดฝึกอบรมด้านเนื้อหาซึ่งมี 2 ด้าน และด้านเทคนิคมี 3 ด้าน เกณฑ์ในการยอมรับว่าบทเรียน
ของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย มีคุณภาพ
ผู้วิจัยก าหนดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และได้ค่าคุณภาพด้านเนื้อหาของชุดการฝึกอบรมเฉลี่ย 3.84 ซึ่งมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ส่วนคุณภาพด้านเทคนิคเฉลี่ย 3.63 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เช่นกัน 

ขั้นตอนที่ 8 ทดลองใช้บทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกลที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนชุดฝึกอบรม โดยการการหาประสิทธิภาพเป็น
กลุ่ม (1:4) น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข หาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม (1:12) ปรับปรุงแก้ไข แล้วหาประสิทธิภาพเป็น
กลุ่ม (1:30) ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยการน าบทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน
การศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับ
ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานีที่อาสาสมัครมาเข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ 80/80  
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2. แผนการจัดการฝึกอบรมโดยใช้บทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่สร้างเรียบร้อย
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 

3. คู่มือการใช้บทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน มี 2 ชุด คือ  

 3.1 คู่มือวิทยากร ประกอบด้วย รายละเอียดทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็น การติดตั้ง
ระบบ การเปิดใช้งานบทเรียนชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล ค าช้ีแจงต่างๆ แผนการจัดการฝึกอบรม 
ฯลฯ 

 3.2 คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย ค าช้ีแจงกิจกรรมในบทเรียนชุดฝึก
อบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

  3.1.1 ให้ผู้ เข้าฝึกอบรมท าการลงทะเบียนเรียนที่หน้าแรกของบทเรียนชุดฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ ให้ผู้ฝึกอบรมคลิกค าสั่ง ลงทะเบียนใหม่ จากนั้นจะพบกรอบให้ป้อน
รายละเอียด 

  3.1.2 ป้อนรายละเอียดเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าหลักของผู้เข้าใช้งาน
การฝึกอบรม แล้วคลิกค าสั่ง เข้าสู่ห้องเรียนที่เป็นชุดฝึกอบรม จากเมนูหลักด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน โปรแกรมจะ
แสดงรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ จากนั้นให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit โปรแกรมจะแสดง
รายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียนของชุดฝึกอบรมนั้น 

  3.1.3 ให้ผู้อบรมท ากิจกรรมตามล าดับต่อไปนี้ 1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2) ศึกษาเนื้อหา 3) 
ท าแบบทดสอบหลังชุดฝึกแต่ละชุด 4) ออกจากบทเรียนของชุดฝึกอบรม 5) หลังการฝึกอบรมหลังจากศึกษาบทเรียน
แบบผสมผสานทางไกลจนเข้าใจและเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วให้คลิกค าสั่ง ท าแบบทดสอบจะอยู่ทางด้านขวาสุดของ
แต่ละหัวข้อจากนั้นโปรแกรมจะแสดงแบบทดสอบให้ผู้ฝึกอบรมท า 6) หลังจากท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จ
แล้ว สามารถดูผลการสอบและออกมาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ 

4. สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน ตามวิธีการขั้นตอน แล้วด าเนินการดังนี้ 

 4.1 น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ส านวน และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการศึกษา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป จ านวน 30 ข้อ แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเป็น 
1.00 ทุกข้อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้
เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung The Fan, 1952: 3-32) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป EVANA 401 คัดเลือก
แบบทดสอบเฉพาะข้อท่ีมีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่ง
ได้ข้อสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.91 จ านวน 25 ข้อ 

 4.2 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจ านวน 25 ข้อไปทดสอบกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder 
Richardson – 20)  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553: 197-199) จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8045 แล้วน าแบบทดสอบไปใช้ในการวิจัย 
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5. สร้างแบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียนแต่ละบทเรียน เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก ทั้ง 5 หน่วยๆ ละ 
10 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนแล้วน าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ IOC เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ไว้ รวมทั้งหมด 50 ข้อ และได้แบบทดสอบของแต่ละบทเรียนมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

6. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 1 เป็น
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง ประสบการณ์การท าวิจัย แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เป็น
แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชนิดเลือกตอบ (Check list) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตอนท่ี 3 เป็นสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชนิดเลือกตอบ (Check list) แบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์และผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุง
แก้ไข 

7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูโรงเรียนสามโคก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน น ามาหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียน
ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกลด้านการเรียนการสอน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

t)coefficien-(α ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553: 170-172) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.8135 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัด

ปทุมธานีท่ีสนใจท าวิจัยเพื่อเข้าศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยผ่านทาง e-mail  
2. ผู้วิจัยคัดผู้สมัครให้เข้ารับการทดลอง จ านวน 30 คน โดยท าหนังสือตอบรับและแจ้งก าหนดวัน เวลาและ

สถานท่ีฝึกอบรมให้ทราบและแจ้งผลให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบผ่านทาง e-mail 
3. ด าเนินการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เป็นการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยให้ศึกษาในระบบระบบออนไลน์ ผู้วิจัยใช้วิธีแจ้งให้ผู้รับ
การฝึกอบรมผ่านทาง e-mail ให้ใช้คอมพิวเตอร์เปิดระบบเข้าศึกษาตามคู่มือและชุดฝึกอบรมที่ส่งไปให้ จ านวน 30 คน 
ช่วงเดือนตุลาคม 2558 

ระยะที่ 2 ช่วงที่มีการจัดฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนในห้องปกติซึ่งมีผู้วิจัยเป็นวิทยากร คือช่วงวันท่ี 14 – 
16 กันยายน 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน การอบรมเป็นการสรุปความรู้ การน าเสนอและการวิพากษ์รายงาน โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยวันท่ี 1 ของการอบรม ผู้วิจัยท าการทดสอบความรู้ก่อนอบรม เพื่อประเมินความรู้เดิม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน แล้วด าเนินการ
ฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในวันที่สาม ผู้วิจัยทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สอบถามความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบย่อยแต่ละชุดมารวมกับคะแนนที่
ได้จากการท าแบบทดสอบหลังจบบทเรียนแต่ละหน่วย โดยคิดเป็นร้อยละ จากนั้นน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบและหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. วิเคราะห์ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการ
เรียนการสอน ก่อนและหลังได้รับการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยการทดสอบที (t-
test) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และประเมินระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์การประเมินของประคอง กรรณสูต (2542: 77) เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้ t-test One Group Dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 เป็นนักศึกษา 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการวิจัย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายหน่วย 

หน่วยที ่
ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนในแต่ละชุด 
ประสิทธิภาพ  

( ) 
1 การเลือกใช้สถิติและการเตรียมวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 82.80/79.45 
2 การวิเคราะห์คณุภาพของเครื่องมือ 86.84/80.24 
3 การวิเคราะห์ข้อมลูผลการวิจยั: ข้อมูลเชิงปริมาณ 87.86/77.56 
4 การวิเคราะห์ข้อมลูผลการวิจยั: ข้อมูลเชิงคุณภาพ 85.65/75.55 
5 การน าเสนอผลการวิจัย 88.34/80.35 

เฉลี่ย 86.30/78.63 
 
 

1 2E /E
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 86.30/78.63 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วย พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหน่วย แสดงว่าชุดฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนก่อนและหลังได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษา

ทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 
การสอบ N k    S.D.  

 t Sig. 

ก่อนอบรม 30 25 2.87 2.04  
382 2,016 10.314 .000** 

หลังอบรม 30 25 3.22 2.42  
2.462** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนหลังได้รับการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน (t = 10.314,     
Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ด้านเนื้อหา 3.69 .37 มาก 1 
2. ด้านการจัดอบรม 3.22 .59 ปานกลาง 4 
3. ด้านกิจกรรมการอบรม 3.62 .42 มาก 2 
4. ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม 3.52 .57 มาก 3 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 3.51 .35 มาก - 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( = 3.51, S.D. = .35) 
เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านเนื้อหา รองลงมาคือด้านกิจกรรมการอบรม ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม และด้านการจัดอบรม
ตามล าดับ 
 

D 2
D

(.01, df = 29)t  = 
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อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนในแต่ละชุด พบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ 86.30/78.63 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แสดงว่าชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกลดังกล่าวสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึก มี
กิจกรรมที่ท้าทาย สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบเผชิญหน้า สนทนาพูดคุยปัญหากันในห้อง การ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ท าให้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกลนี้ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี ถึงลาภ (2552: 85) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลับ
รามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า สื่อประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 80.20/80.46 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
งานวิจัยของสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง (2553: 155) พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว มีองค์ประกอบคือ 
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ การประเมินผล โดยการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ควรมีกิจกรรม
เสริม เช่น กระดานการสนทนา กระทู้ การสืบเสาะข้อมูล ส่วนเนื้อหา ควรมีข้อความเสียงบรรยายภาพประกอบ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เข้ามาประกอบด้านเนื้อหาผ่านเว็บมีประสิทธิภาพ 80.09/97.46 มีผลการฝึกอบรมหลังสูงกว่า
ก่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เข้ารับการฝกึอบรมมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.54 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการจ านวน 15 คน งานวิจัยของจิรพล ระวังการ (2555: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง การบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง การบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดย E1 มีค่าเท่ากับ 85.20 และ E2 มีค่าเท่ากับ 88.53 
2) ความรู้เรื่องการบริการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการ
บริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก หรือเท่ากับ 4.25 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมฝึกทักษะแบบผสมผสานช่วยให้เข้าใจทักษะ
การบริการดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความน่าสนใจ และการเข้าถึงข้อมูล
ผ่านเว็บท าได้ง่าย ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ของผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมซึ่งเป็นคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
แบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนโดยใช้ t-
test One Group Dependent พบว่า คะแนนก่อนและหลังได้รับการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของดารุณี ถึงลาภ (2552: 85) พบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลับรามค าแหง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอผลการวิจัยด้านการเรยีนการสอนโดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
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มาก แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ต้องน ามาพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีก โดยแยกเป็นด้านๆ ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาควร
พัฒนาเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระทางวิชาการ 
รวมทั้งแนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ 2) ด้านกิจกรรมการอบรมควรพัฒนาระบบของ
กิจกรรมที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งในกลุ่มผู้อบรมและวิทยากรผู้ฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ง่าย สะดวก 
รวดเร็วสามารถน าไปใช้งานได้ทันที และกิจกรรมที่จัดเพิ่มความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าติดตามให้มากกว่านี้ 3) ด้านสื่อ
ประกอบการฝึกอบรมควรพัฒนาขนาดของตัวอักษรให้มีความชัดเจนและเหมาะสมสวยงาม ควรเพิ่มตัวอย่างอธิบาย
ประกอบที่จะสามารถท าให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งขนาดของภาพที่น าเสนอจัดให้มีความชัดเจนกว่านี้อีก 4) ด้านการจัด
อบรมควรปรับปรุงความเหมาะสมของระบบการอบรมให้ดีกว่านี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดารุณี ถึงลาภ (2552: 85) 
พบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับรามค าแหง ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และ
งานวิจัยของวรรณ์ดี แสงประทีปทองและคณะ (2555: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมทางไกลโดยภาพรวมในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. แม้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการศึกษาทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย

ด้านการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ก่อนที่จะใช้งานควรจะศึกษาคู่มือ
การใช้งานให้ละเอียดโดยลองฝึกเข้าระบบตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่ จากนั้นด าเนินการศึกษาทีละขั้นพร้อมทั้งท า
กิจกรรมของบทเรียนให้ครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานควรศึกษาในแต่ละเรื่องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนแล้วท าแบบฝึกที่
ก าหนดให้ส่งให้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จนผ่านจึงค่อยด าเนินการในเรื่องต่อไป  

2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ชุดฝึกอบรมประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง ผู้ใช้งานควรฝึกเขียนโครงร่างวิจัย 
(proposal) ของตนเองเสนอผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ให้ค าแนะน าแล้วน ามาปรับปรุงตาม
กระบวนการที่ศึกษาในชุดการสอน จนกระทั่งผู้ใช้สามารถเข้าใจและน าเสนอโครงร่างวิจัยผ่านการอนุมัติ จากนั้น
ด าเนินการต่างๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดแล้วฝึกสร้างเครื่องมือในการวิจัยลองน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับตัวอย่างจ านวน 
30 คนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

3. เมื่อได้เครื่องมือในการวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่างๆ แล้ว ผู้ใช้งานควรน าเครื่องมือที่ได้ไป
ทดลองใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ ฝึกใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่เก็บมาลงรหัสและ
บันทึกลงในโปรแกรม ฝึกตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นฝึกวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหรือสถิติเชิงพรรณนาให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบในวิธีการวิจับ 

4. หลังจากด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการฝึกใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ ค่า  t-test ต่างๆ ค่า F-test แบบต่างๆ แล้วให้น าผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของ
ตนเองเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จนได้รับการพิจารณาว่าถูกต้อง ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจในกิจกรรมที่ท าด าเนินการแล้ว 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการวิจัยในขั้นสูงต่อไป ดังน้ัน ในการวิจัยครั้ง

ต่อไป ควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในปัจจุบันยังมีผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ทาง
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การศึกษาน้อยมาก ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยมือใหม่ได้พัฒนาศักยภาพในการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ ควรมีการวิจัยใน
ลักษณะต่างๆ ท่ีสอดคล้องและพร้อมรับมือกับนักวิจัยมือใหม่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 

Problem Based learning of Science Teachers in Pathumthani Province 
 

นาวิน นิลแสงรัตน์1  ปัญญา เต้าปั้น2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 2) 

เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์สอน
และขนาดของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เจาะจงใช้ครูกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 303 คน จาก 22 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .8047 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าที  t-test (Independent) และ F-test (One-
Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่ครูมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน ด้านที่มีปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการนิเทศการสอน ตามล าดับ 

2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน คือ มีประสบการณ์ในช่วงต่ ากว่า 10 ปี 10 – 19 ปี และ 20 
ปีขึ้นไป มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน คือ ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก มีปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนรู้, ครูวิทยาศาสตร์ 

 
Abstract 

The purposes of this survey research are 1) to study the problem learning management of 
science teachers in Pathumthani province 2) to compare problem learning management of science 
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teachers in Pathumthani province that classified by gender, teaching experience and school sizes. 
The sample consisted of 303 secondary teachers in science learning substance group from 22 
schools that 6 extra large schools, 8 large schools, 6 medium schools and 2 small schools in 
Pathumthani province on the academic year 2016. The research instruments were questionnaires 
the reliability of the questionnaire was .8047. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test (Independent), and F-test (One-Way ANOVA). 

The results were found that: 
1. The overall the problems of science teachers in Pathumthani province were at the high 

level. When considering each aspect found that 3 problems were at the high level and a problem 
was at the moderate level. The highest average level was learning activity management, followed 
by evalution and assessment, learning management plan and supervision of teaching orderly. 

2. It had no gender difference of science teachers at .05 statistically. 
3. It had no teaching experience difference overall and individual of science teachers at .05 

statistically significant level. 
4. It had no school sizes had difference of science teachers at .05 statistically significant 

level. 
Keywords: Teaching Problems, science teachers 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยอ านวยความสะดวก เช่น ไอแพด สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลสะดวกข้ึน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวส ารวจจ านวนมากและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและ
สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ทันสมัย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้
บอกความรู้เป็นผู้โค้ช เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and 
Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะด้านเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications 
and Technology Literacy) เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช, 2555: 17; Partnership for 21st Century Skills; Bellance, 
J. and Brandt, R. 2010; อ้างอิงจาก จ ารัส อินทลาภาพร, 2558: 2) ซึ่งต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถต้านกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นไปในลักษณะที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันสูงทั้ง
ในด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556: 1) 

ซึ่งในการพัฒนานั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ประการ แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการ
พัฒนา คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมากการพัฒนาด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็วจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 8.5 ในปี 2548 แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
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ต่ ากว่าประเทศในแถบเอเชียที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 10 – 12 ปี อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ
การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71.2 ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.3 แต่คุณภาพการเรียน
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ท างานด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทักษะการอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินระดับ 2 จากทั้งหมด 5 
ระดับ เพื่อเป็นการรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งที่สะท้อนการเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ คือ บุคคลในสังคมจะต้องเป็นผู้ที่มี Science Literacy สูง
คือรู้จักคิดใช้เหตุผลในการสังเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เพื่อ
ชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติและมีส่วนช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว (สุมนฉัตร์ สีมาคูณ เปรมจิตร บุญสายและ
อุษา คงทอง, 2553: 135 – 136) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะ
ผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยท้ังเชิง
บวกและลบ ดังนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้าน
กายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554: 7) จากข้อมูลผลการประเมินของ
โครงการ Program for International Student Assessment (PISA) (สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.), 2553: 9 อ้างในทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2559) แสดงผลเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และต าแหน่งของประเทศ พบว่า คะแนนของนักเรียนไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 2 วิชา พิจารณาประกอบกับผลคะแนน
สอบ O-NET และ A-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (อ้างในทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2559: 4-5) พบว่า 
คะแนนในกลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่ม คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548-2551 ต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อมูลที่แสดงความวิกฤตของ
การจัดการศึกษาไทย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุหลักมาจากการสอนของครู สอดคล้องกับวิจิตร ศรีสอ้าน (จุฬาสัมพันธ์, 2548: 
15) กล่าวว่าปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ท าให้มีความอ่อนแอในเนื้อหาสาระสอดคล้องกับการส ารวจของ  
Lou Harris, poll (Kaselkorn and Harris, 2001: 18) พบว่าเกือบร้อยละ 90 ของชาวอเมริกันเช่ือว่าวิธีที่ดีที่สุดใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนคือ การบรรจุครูที่มีคุณภาพในห้องเรียนจากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพของครู
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานคุณภาพครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของระบบการศกึษาไทยในปัจจุบนั คือเรื่องการคิดวิเคราะห์
ของเด็กไทยที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก สาเหตุส าคัญที่งานวิจัยหลายช้ินระบุตรงกันว่า ส่วนใหญ่มาจากระบบ
การศึกษาที่ยังไม่เอื้อให้เด็กทดลองสืบค้นหาค าตอบด้วยตัวเอง แต่มักจะใช้วิธีให้เด็กเรียนรู้ข้อเท็จจริงจากกิจกรรม
ส าเร็จรูป จนท าให้เด็กไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้การ
ทดลอง สืบค้น ส ารวจหลักฐาน และใช้หลักเหตุผลมาสรุป เพื่อให้ได้ค าตอบด้วยตัวเอง (ชุลีพร บุตรโคตร , 2555: 
ออนไลน์) 
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ผลจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD (International Institute for 
Management Development)  เมื่อปี 2554 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก 
จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 ขณะที่ผลการทดสอบผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้น
โดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment 
หรือ  PISA เป็นโครงการประเมิน ผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ท่ีด าเนินการโดย Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD) ช้ีให้เห็นว่าเด็กไทยยังด้อยวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรู้ โดย
ค่าเฉลี่ยคะแนนในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 65 ประเทศ และมีสัดส่วนเด็กไทยเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์ ท่ีสามารถ
ท าคะแนนอยู่ในระดับ Level 5 หรือ 6 ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา หรือ OECD มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 9.6 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศจีน 
(เซี่ยงไฮ้) และฟินแลนด์มีสัดส่วนของนักเรียนที่ท าคะแนนอยู่ในระดับสูงมากถึง 28.2 เปอร์เซ็นต์ และ 22 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ (ชุลีพร บุตรโคตร, 2555: ออนไลน์) 

ผลการประเมินโดย PISA สะท้อนให้เห็นว่า ไทยจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาอันเป็นที่มา ท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพในเชิงของการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
น าไปสู่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษา ได้ผลสรุปว่า สาเหตุส าคัญมาจากปัญหาการขาดประสิทธิภาพ ใน
ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งภาพรวมของปัญหาไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียง
การขาดทักษะการสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงระบบของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินผลด้านการศึกษาของนักเรียนไทยด้วย 

แสดงว่าการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังมีปัญหาต่างๆ ที่ท าให้การเรียนการสอนไม่
บรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์สอนและขนาดของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552–2559) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ 

ประสบการณ์สอนและขนาดของโรงเรียน 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 
2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 
3. ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดตา่งกันมีปัญหาในการจัดการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เจาะจงใช้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 303 คน จาก 22 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 6 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน โดยน ามา
ศึกษาถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) ผู้วิจัยเจาะจงใช้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 303 คน จาก 22 โรงเรียน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับเพศ ประสบการณ์สอน 

และขนาดของโรงเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สร้างและน าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการ

จัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน  30 คน ตอบแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8087 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด จ านวน 303 คน จาก 22 โรงเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงปริมาณแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: ) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี หาค่าโดยใช้สถิติใน
การทดสอบด้วยค่า t (t-test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ F (F-test: One-Way ANOVA) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: )  
2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ F (F-test: One-Way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 มีประสบการณ์สอน 10 - 20 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.90 รองลงมามีประสบการณ์สอน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และมีประสบการณ์สอนต่ ากว่า 
10 จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 ส่วนใหญ่เป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมาเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดกลาง จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 เป็น
ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 และเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด
เล็ก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90  

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายด้าน 

ประเด็นปัญหา 
ระดับของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล อันดับท่ี 
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 3.61 0.46 มาก 3 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.76 0.32 มาก 1 
3. ด้านการนิเทศการสอน 3.43 0.50 ปานกลาง 4 
4. ด้านการวัดและการประเมินผล 3.74 0.39 มาก 2 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 3.64 0.25 มาก - 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมครูมี

ปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน โดยจัด
อันดับของปัญหาตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการสอน ซึ่งปัญหาในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูมีปัญหามากเป็นอันดับแรก คือ การก าหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผู้เรียน และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและจัดท าสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 2.2 ด้านการวัดและการประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูมีปัญหามากเป็นอันดับแรก คือ การก าหนดการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ /
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ        
และเจตคติ 

 2.3 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูมีปัญหามากเป็นอันดับแรก คือ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

 2.4 ด้านการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ครูมีปัญหามากเป็นอันดับแรก คือ โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เช่น ส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างาน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์สอน และขนาดของโรงเรียน 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 

จ าแนกตามเพศ 
เพศ N Mean S.D. t Sig. 
ชาย 146 3.64 0.26 

0.099 0.921 
หญิง 157 3.63 0.23 
รวม 303     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 

จ าแนกตามประสบการณ์สอน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .196 2 .098 1.561 .212 
ภายในกลุ่ม 18.855 300 .063   

รวม 19.051 302    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน คือ มีประสบการณ์ในช่วงต่ ากว่า 10 ปี 

10 – 19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ .445 3 .148 2.386 .069 
ภายในกลุ่ม 18.606 299 .062   

รวม 19.051 302    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน คือ ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก มี

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี ที่ครู
วิทยาศาสตร์ประสบอยู่เป็นอันแรก คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่
ได้แก่ การก าหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู ้วัยและความสามารถของผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและจัดท าสื่อ/
แหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้เดิมในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน และการใช้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ และการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ตรงกับธรรมชาติ
ของวิชาวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอารียา นะสานี (2548) พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอน ด้านการวัดและการประเมินผล โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีปัญหาคือการ
ก าหนดการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ปัญหาการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล และปัญหาการวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอารียา นะสานี (2548) พบว่า ครูร้อยละ 100 ใช้วิธีการ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย โดยครูเป็นผู้ท าการประเมิน ช่วงเวลาที่ท าการประเมินคือกลางภาคเรยีนและปลายภาค
เรียน ครูยังขาดความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีปัญหาในการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ปัญหา
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ตัวช้ีวัดและสาระแกนกลางตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด และปัญหาการวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของณัฏฐกัญจน์ 
ไชยภักดี (2555) พบว่า การเตรียมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ศึกษา
เอกสารประกอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการจัดท ามากกว่า 2 เดือน และด าเนินการในช่วงปิดภาค
เรียน การด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ในลักษณะของจุดประสงค์น าทางและจุดประสงค์ปลายทาง โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้านทัศนคติในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการน าแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ส่วนใหญ่น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ไม่ครบทุกรายวิชา ด้านการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมี
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ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ครูมีปัญหาในเรื่องการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน เพื่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ ปัญหาของคณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีการประเมินตนเอง 
และปัญหาของครูผู้รับการนิเทศน าแนวทางที่ได้รับจากการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี (2555) พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการนิเทศ ก ากับและติดตาม 
และครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศ ผู้นิเทศคือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์สอน และขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีเพศ 
ประสบการณ์สอน และขนาดของโรงเรียนต่างกันมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี ส่วน
ใหญ่ยังมีปัญหาเหมือนๆ กันไม่ว่าครูจะมีเพศ ประสบการณ์สอน และสอนอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน ดังท่ีน้ าฝน คู
เจริญไพศาล (2552: 1) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยมีปัจจัยหลายประการ เช่น จ านวน
ครูไม่เพียงพอ ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ครูบางคนไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มา แต่ก็ต้องมาสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียน
หลายคนบอกว่าไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เพราะครูสอนไม่สนุก และเนื้อหายาก จึงเรียนไม่เข้าใจ ดังนั้น การเป็นครู
วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆ ก็เป็นได้ ครูวิทยาศาสตร์ควรมีมาตรฐานของการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อให้มี
คุณภาพเพียงพอส าหรับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้
ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมนฉัตร สีมาคูณ เปรมจิตร บุญสายและอุษา คงทอง (2553: 133-134) พบว่า 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันที่ 3 ของครูโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานีพบว่า โดยภาพรวมมีปัญหา

การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีปัญหาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และมีปัญหา
ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการสอน ซึ่งผู้
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ ความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดแล้วน าไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัด
เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศักยภาพของผู้เรียน และความ
ต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา เช่น ลักษณะการจัดการศึกษาตามแนวคิดของสเต็ม (STEM) 
เป็นต้น (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ,์ 2559: 162)  

2. การพัฒนาครูในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ได้ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง และสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาครู โดยเฉพาะการพัฒนา
ครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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, 2552: 20) เช่น จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาครูทั้งในที่ตั้งหรือสถานศึกษา โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกันวางแผน
และด าเนินการในการพัฒนาครูผู้สอน (รุ่ง แก้วแดง, 2553) หรือการช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาทีมงานการสอน
ของครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร และการท าวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน เป็นต้น 

3. ครูควรศึกษาเนื้อหาด้านศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะช่วยให้ครู
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้อย่างดี ความรู้ในด้านนี้ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาชีพครูด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์หลักการสอน ทักษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การสอนที่ เน้นการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์การสอนปฏิบัติการ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน แหล่ง
การเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การวัดผลและประเมินผลการสร้างการใช้และเก็บรักษาสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ การปกครองช้ันเรียน และการวิจัยในช้ันเรียน ครูที่มีความรู้ดีจะติดตามความกาวหน้าของความรู้ใน
ศาสตร์นั้น เพราะปัจจุบันความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ครูวิทยาศาสตร์จึงไม่หยุดที่จะหาความรู้ในศาสตร์ของตนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (ทวีศักดิ์ จินดานุ
รักษ,์ 2559: 161-162) 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สะเต็ม
ศึกษา เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคร ูวิทยาศาสตร์ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทาง
ให้ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ 

 
เอกสารอ้างอิง 

จุฬาสัมพันธ์. (2548). “การขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้”. สืบค้นเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2559 จาก http://www.research.chula.ac.th/cu_online/2548/september37_2.htm 

จ ารัส อินทลาภาพร. (มกราคม – เมษายน 2558). การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา. วาสารศึกษาศาสตร์ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558. 

ชุลีพร บุตรโคตร. (2555). ครูสอนวิทย์วิกฤติหนัก-สสวท.จี้รัฐเร่งแก้ สอนนอกห้อง-พัฒนาครู-ปรับระบบวัดผล แนะ
สร้างแรงจูงใจ “เว้นภาษี-ให้สิทธิพิเศษ”. (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.tcijthai.com/news/2012 
/08/scoop/1054 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559. 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. (2559). ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี. (2555). การศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

การน าไปใช้ ของครูมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

น้ าฝน คูเจริญไพศาล . (กรกฎาคม – ธันวาคม 2552). มาตรฐานส าหรับการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) . ปีที่ 1 
ฉบับท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

รุ่ง แก้วแดง. (2553). ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 350 - 

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย.์ (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์. 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.). (2553). ผลการประเมินของโครงการ Program 

for International Student Assessment (PISA). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุพรรณี ชาญประเสริฐ. (2557). Active Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 42(188), 1. 
สุมนฉัตร สีมาคูณ เปรมจิตร บุญสายและอุษา คงทอง. (ตุลาคม-มกราคม 2553). การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 (2555-2559). กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน . กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545-2559). พิมพ์ครั้งที่ 1 
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ 

อารียา นะสานี. (2548). การศึกษาสภาพ ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี. 
วิทยานิพนธ์ (ค.ม.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Bellanca, J., and Brandt, R. (2010). 21st century skills: Rethinking How Students Learn. 
Solution Tree Press. 

Harris K, et al. (2001). Role of scaffolds in MAP kinase pathway specificity revealed by custom 
design of pathway-dedicated signaling proteins. Curr Biol 11(23):1815-24.  

 
 



 

สภาพการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
The Condition of Learning Management and Desirable 

Characteristics Of Basic Education Teachers under Pathumthani Primary 
Educational Service Area 

 

ชนาธิป พรกุล1  มงคล จิตรโสภิณ2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2) ศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
1 ที่สอนวิชาภาษาไทย ภาษา-อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 โดยใช้
สูตรของยามาเน ( eYaman  , 1973: 108) และใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม ได้ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 314 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และด้านความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ ครูทั้ง 6 สาขาวิชา เห็นว่ามีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 6 สาขาวิชาที่มีต่อด้านความรู้ในวิชาชีพครู ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความส าคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ค าส าคัญ: สภาพการจัดการเรียนรู้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

Abstract 
The objectives of this survey research were: 1) to study the condition of learning 

Management of basic education teachers under Pathumthani primary educational service area 1 
And 2) to study desirable characteristics of basic education teachers under Pathumthani primary 

                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี
2 อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี อีเมล์ jittrasopinmongkon@gmail.com 
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educational service area1. A Sample group of this research was 314 teachers of basic education 
teachers under Pathumthani primary educational service area 1 who taught Thai, English, science, 
social and early childhood subjects in academic 2015 by Yamane Taro’s theory. Statistics for data 
analysis was percentage, mean and standard deviation. 

The results found that: 
1. The condition of learning management of basic education teachers under Pathumthani 

Primary educational service area 1 of the basic knowledge in learning management, evaluation and 
assessment‘s knowledge, the knowledge about innovation and evaluation information technology, 
the research knowledge and the capability in learning management of teachers in 6 subjects found 
that all aspects of earning management were at the highest level. 

2. The opinion about desirable characteristics of basic education teachers below 
Pathumthani primary educational service area 1 in all six subjects I accordance with the knowledge 
of the teacher’s professional aspect, wisdom, skill aspect and desirable characteristics had the most 
significant to professional teacher, and the overall of all aspects were at the highest level. 
Keyword: The condition of learning management, Desirable characteristics of basic education 
teachers 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของคน  ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอันมีผลกระทบ
มาจากการเป็นโลกา- ภิวัตน์ ท าให้ขอบข่ายของการสืบเสาะ ค้นคว้า แสวงหา การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้
เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนส่วนใหญ่
ในประเทศ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในภารกิจนี้ คือ ครู (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, 2557: 1) 

ผู้ที่ได้ช่ือว่า “ครู” เป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยครูนอกจากจะต้อง
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้ว ครูยังต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาที่ต้องถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และครูยังต้องจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ครูจึงเป็นผู้ก าหนดคุณภาพประชากรในสังคมและคุณภาพประชากรในสังคม คือตัวพยากรณ์ความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึง
ควรเป็นท่ีรวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และ
การชี้น าสังคมไปในทางที่เหมาะสม (พระครูวิทิตศาสนาทร, 2560: ออนไลน์)  

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จาก
หลักฐานที่มีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 หมวดนโยบายพื้นฐานของรัฐ (หมวด 5) 
มาตรา 81 กล่าวคือ ให้รัฐมีนโยบายจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยรวมถึงการ
พัฒนาวิชาชีพครูท าให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และแสดงเจตนาให้มีการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพื่อให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง มีข้อก าหนดให้ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบข้อมูล
ปัญหาคุณภาพของครูไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี ้

ดิเรก พรสีมา (2554: 23) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาอันเนื่องมาจากตัว
ป้อนเข้าของกระบวนการ ผลิตครู กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาครู การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครูและ
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การควบคุมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่ก าหนด ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูอาจสรุปได้เป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ดังนี้ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใช้ครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน งบประมาณ การบ ารุงขวัญ
ก าลังใจครูดีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ครู เป็นต้น  ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเพื่อให้การผลิตและการใช้ครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เช่น ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
การขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผู้บริหารการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น การขาดแคลน
ทรัพยากรเพื่อการบริหาร รวมทั้งการขาดสถาบันพัฒนาผู้บริหารระดับมืออาชีพ เป็นต้น 

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปครู โดยยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง เป็นนโยบายการศึกษา
ล าดับต้น เนื่องจาก “ครู” เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ และนับเป็นผู้มี
บทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา รวมถึงการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีสุข ถึงแม้ใน
ปัจจุบันจ านวนครูในภาพรวมดูเหมือนไม่ขาดแคลน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่าจ านวนครูส่วนใหญ่จะ
กระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และในเขตเมือง โรงเรียนในชนบทห่างไกลยังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก 
อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ปัญหาการขาดแคลนครูที่รอการแก้ไข เรายังพบปัญหาในเรื่องการผลิต การพัฒนา การใช้และ
การธ ารงรักษาครูที่สั่งสมมายาวนาน แม้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมมือหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด ท้ังใน
ส่วนของคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตครูหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูความพร้อมและความเข้มแข็งของสถาบัน
ผลิตครู ปัญหาเงินเดือนและค่าตอบแทนครู วิทยฐานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาในการพัฒนาครูหลายหน่วยงาน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(สคบศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฯลฯ ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการ
พัฒนาครูร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ยังขาดเอกภาพและทิศทางในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง หลักสูตรการพัฒนาครูยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู งบประมาณในการพัฒนา
ครูที่จ ากัด การพัฒนาครูในเวลาราชการท าให้ครูต้องละทิ้งการเรียนการสอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบจ านวน
ครูที่หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาแล้ว กับจ านวนครูในภาพรวมทั้งประเทศจ านวนหกแสนกว่าคน ถือว่าเป็นภาระหนักของ
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งด าเนินการในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพขึ้นช้ันเป็นครูดี ครูเก่ง และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
ประเทศ อันจะส่งผลถึงต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป (พระครูวิทิตศาสนาทร, 2560: ออนไลน์) 

จากข้อมูลผลการประเมินของโครงการ Program for International Student Assessment (PISA) ผลการ
ประเมินของ PISA 2015 พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 
คะแนน) การอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) และคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 
คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012 ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าคะแนนด้านคณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลง
จากรอบการประเมินที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การ
ประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผล
การประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในระดับนานาชาติผลการประเมิน PISA 2015 พบว่า นักเรียน
ในประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เอสโตเนีย มาเก๊า-จีน แคนาดา และฮ่องกง-จีน มีคะแนนทั้งสามด้านอยู่ใน
กลุ่มบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10) ส่วนนักเรียนไทย และอินโดนีเซีย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ส าหรับ
ประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5) และกลุ่ม
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โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
OECD (ศูนย์ PISA แห่งชาติ, 2558: ออนไลน์) 

จากการประเมิน PISA ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มี
ความสามารถสูงและกลุ่มที่มีความสามารถต่ ามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ หากความสามารถด้านการอ่านต่ า 
จะท าให้ผลการประเมินด้านอื่นมีคะแนนต่ าไปด้วย ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการ
อ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน และประการสอง ผลการประเมินช้ีว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได้ แต่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นยังมีอยู่เฉพาะในวงจ ากัด 
หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาโดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง วิธีที่
ดีที่สุดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนคือ การบรรจุครูที่มีคุณภาพในห้องเรียนจากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพของ
ครูน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานคณุภาพครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มีคณุภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ (ศูนย์ PISA 
แห่งชาติ, 2558: ออนไลน์) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดไว ้
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  1 ที่สอนวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 1,461 คน จาก 103 โรงเรียน (ที่มา: ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2559) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ที่สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย ปีการศึกษา 
2558 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 108) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของประชากรของแต่ละสาขาวิชา ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน  
314 คน 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ และการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่ได้มาจาก
การสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรูคุ้ณสมบัติ สมรรถนะ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ครคูวรจะ
มีหรือควรจะเป็นท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน สถาบัน องค์การ งานวิจัยในประเทศ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

แบบปลายปิดและปลายเปิด 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและ

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามสร้างและน าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(IOC: Index of Item objective Congruence) แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 ที่สอนวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย จ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8175 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย ในโรงเรียนต่างๆ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 โดยการโทรศัพท์และขอส่งเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลผ่านทาง e-mail จ านวน 314 ฉบับ และขอให้ส่งแบบสอบถามคืน
ผ่านทาง      e-mail 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อย

ละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนรูแ้ละคณุสมบัตทิี่พึงประสงค์ของครูการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแยก
วิเคราะห์ตามสาขาวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัยศึกษา 
พบว่า  

1.1 ครูภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.80 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 57.10 ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ ร้อยละ 70.50 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 43.80 มีประสบการณ์การสอนตามวิชาเอก 6 - 
10 ปี ร้อยละ 22.90 ส่วนใหญ่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 41.00 ส่วนใหญ่สอน 1 - 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 38.60  

1.2 ครูภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.00 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 57.50 เป็น
ข้าราชการ ร้อยละ 70.40 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 44.10 มีประสบการณ์การสอน 6 - 10 ปี ร้อย
ละ 24.00 สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ร้อยละ 49.70 ส่วนใหญ่สอน 1 - 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 40.80  

1.3 ครูวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.80 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 51.90 เป็น
ข้าราชการ ร้อยละ 73.30 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 45.20 มีประสบการณ์การสอนตามวิชาเอก
ระหว่าง 16 - 20 ปี ร้อยละ 24.40 ส่วนใหญ่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 41.10 สอน 1 - 5 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 44.80 

1.4 ครูคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.30 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 58.20 เป็น
ข้าราชการ ร้อยละ 70.00 ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ร้อยละ 45.50 มีประสบการณ์การสอน 16 - 20 ปี ร้อย
ละ 23.60 สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ร้อยละ 42.70 และส่วนใหญ่สอน 6 - 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.10 

1.5 ครูสังคมศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.80 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 57.10 เป็น
ข้าราชการร้อยละ 70.50 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 43.80 มีประสบการณ์การสอน 6 - 10 ปี ร้อย
ละ 22.90 สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ร้อยละ 51.00 และส่วนใหญ่สอน 6 - 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 38.00 

1.6 ครูปฐมวัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.00 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 48.70 เป็นข้าราชการ
ร้อยละ 63.00 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41.00 มีประสบการณ์การสอน 11 - 15 ปี ร้อยละ 22.00 
ส่วนใหญ่สอนระดับอนุบาลปีที่ 3 (5 ขวบ) ร้อยละ 38.70 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.1 ความคิดเห็นของครูทั้ง 6 สาขาวิชาต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้าน ดังนี้  
  1) ด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้
และการสอน การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินภาคปฏิบัติ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

X
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  3) ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครูควร
มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
  4) ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหา และการวิจัยในช้ันเรียน 
  5) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูทั้ง 6 สาขาวิชาต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่มีล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่
ละด้าน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

 3.1 ด้านความรู้ นั่นคือ ความรู้วิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพ
ครูกับวิชาเฉพาะ หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครูที่ดี และความเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า 

  1) ทักษะทางปัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

  2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ 

  3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  และข้อมูลสารสนเทศที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่ได้รับจากผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทยท่ีได้รับจากผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว 

  4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

 3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม 
การพัฒนาตนเอง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยที่ครูทั้ง 6 สาขาวิชาได้แสดง
ความคิดไว้เป็นอันแรกของแต่ละรายการไว้ดังน้ี คือ  

  1) คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีคุณธรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2) ความเป็นผู้น า ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สนใจสถานการณ์

ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน มองการณ์ไกล มุ่งอนาคต ริเริ่มการปฏิบัติ แสวงหาทางเลือกใหม่ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา 

  3) การท างานเป็นทีม ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ได้แก่ ท างานร่วมกับผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 
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  4) การพัฒนาตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  5) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  

  6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธาน ีเขต 1 
จากการส ารวจสภาพในการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 

ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า 
ความคิดเห็นของครูทั้ง 6 สาขาวิชาต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครู มีความเห็นว่ามีสภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีสภาพการจัดการเรียนรู้มากที่สุดตามความคิดเห็นของครูจ านวน 5 สาขาวิชา คือ ด้าน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่วนครูสาขาปฐมวัยมีความเห็นแตกต่างโดยแสดงความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก 
คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านที่ครูมีความคิดเห็นเหมือนกันรองลงมาเป็นอันดับที่สอง 
คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร์ และครู
สังคมศึกษา ส่วนด้านที่ครูคณิตศาสตร์เลือกเป็นอันดับสองคือ ด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ และด้านที่ครู
ปฐมวัยเลือกเป็นอันดับสองคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้านที่ครูเลือก
เป็นอันดับสามคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้แก่ ครูภาษาไทย ครู
ภาษาอังกฤษ และครูวิทยาศาสตร์ ส่วนด้านที่ครูคณิตศาสตร์เลือกเป็นอันดับสาม คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ส่วนครูปฐมวัยเลือกด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ด้านท่ีครูเลือกเป็นอันดับสี่ คือ ด้าน
ความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ และครูวิทยาศาสตร์ ส่วนครูคณิตศาสตร์เลือก
ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และครูปฐมวัยเลือกด้านความรู้พื้นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ ด้านที่ครูเลือกเป็นอันดับห้า คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งเป็นด้านที่ครูทั้ง 6 สาขาวิชาเลือก
เหมือนกันหมด เป็นอันสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยน้อยท่ีสุดหรือ
มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยมากที่สุด 

จากผลการวิจัย ที่พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 5 ด้านที่ครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าครูส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป รวมทั้งกรอบที่
น ามาใช้เป็นข้อค าถาม สังเคราะห์มาจากงานในหน้าที่และมาจากกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับปัจจุบันของคุ รุสภา ซึ่ง
ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 –ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ทุกโรงเรียน
ต้องจัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553: 9) ซึ่งครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็น
เกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะของครูสายปฏิบัติการสอน ครูจึงต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ
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ตามมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งการประเมินวิทยฐานะในปัจจุบันท าให้ครูมีความตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียง
ศักดิ์ ชิณกะธรรม (2550) ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัย (2550) ราตรี กฤษวงศ์ (2550) ไพวรรณ ค าดี และคณะ (2551) ภัทร
วาณี ทันอินทรอาจ (2551) ซึ่งได้ท าการวิจัยและมีผลการวิจัยตรงกันว่า ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยรวมน้อย และพฤติกรรมแ ละ
ความสามารถของครูในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, 
2557: 239)  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านความสามารถ พบว่า รายการที่มีสภาพการจัดเรียนรู้อันดับสุดท้ายตรงกัน
ทั้ง 6 สาขาวิชา คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สอบถามน ามาจากกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูที่ ครูต้องสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและงานที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง 

2. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครู 6 สาขาวิชา จากผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ส าหรับครูด้าน

ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะมีความเหมาะสมในระดับมากทุกประเด็น ทั้งนี้เป็นเพราะคุณสมบัติดังกล่าวเป็น
สมรรถนะส าคัญของครู แม้แต่องค์กรวิชาชีพครูที่ส าคัญ คือ คุรุสภา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังได้ก าหนดสมรรถนะเพื่อพัฒนาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ภารดี  
อนันต์นาวี และคุณวุฒิ คนฉลาด (2553) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562) และสมรรถนะของครูไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูไทยใน
ทศวรรษหน้า มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู 3) ด้านภาวะ
ผู้น าการพัฒนาการศึกษา และ 4) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, 2557: 241) 
โดยสมรรถนะแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 1) สมรรถนะด้านความรู้ 2) สมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา 3) 
สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร 4) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 5) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 6) สมรรถนะด้านบริหารจัดการช้ันเรียน7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 8) สมรรถนะด้านวัดและการประเมินผล 9) สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่ อพัฒนาการเรียนการสอน 10) 
สมรรถนะด้านจิตวิทยาส าหรับครู 11) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 12) สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 13) สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 14) สมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 15) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 16) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ซึ่งสมรรถนะ 16 ด้าน ครอบคลุมสมรรถนะด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ
ของความเป็นครู สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการพัฒนาการศึกษา สมรรถนะด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับ เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคณะ (2553) (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, 2557: 241-242) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากครูในสาขาวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา และปฐมวัย เพียง 6 สาขาวิชาเท่านั้น ยังมีอีก 2 สาขาวิชาคือ พลานามัยและพลศึกษา และศิลปะ แต่
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยมีข้อค้นพบหลายประการ ดังนั้นก่อนน าผลการวิจัยไปควรพิจารณาสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
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1. ด้านความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครูควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้และการเรียนการสอน 
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ และที่ส าคัญคือทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนเพื่อให้ครูมี
ความรู้ความช านาญมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ครูควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงานและหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้ครูเกิดความช านาญ
ก่อนน าไปใช้โดยการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกันสร้างเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว 
เพื่อจะได้น ามาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
หรือศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง ครูควรศึกษาการออกแบบ สร้างและน าไปใช้ 
รวมทั้งการประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศจนมีความเชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริงๆ ท้ังนี้
เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือต่างๆ ที่จะน าไปใช้กับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่แท้จริงของผู้เรียน 

4. ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ครูควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหารวมทั้งการวิจัย
ในช้ันเรียนให้ดีก่อนให้ครูน าวิธีการนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน โดยการจัดอบรม หรือส่งครูไปอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
ด้านการเรียนการสอน 

5. ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ครูควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
และการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

ในส่วนของคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการเตรียมความ
พร้อมดังนี ้

1. ด้านความรู้ คือ ความรู้วิชาชีพครู ครูควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับกับเด็กในแต่ยุค ในเรื่องของ 
การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การบริหารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับครู 

2. ด้านทักษะ 
  2.1 ทักษะทางปัญญา ครูควรเตรียมความพร้อมในประเด็นต่อไปนี้ก่อนน าไปใช้ คือ ความสามารถของ

ครูในการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในส่วนของทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน ครูควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถเพื่อแก้ปัญหาภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

  2.2 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ครูควรเป็น
ผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น  
โดยอาศัยมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม และมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกให้ประสบความส าเร็จอย่างเต็ม
ความสามารถตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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  2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูต้องมี
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน
หรืองานท่ีรับผิดชอบ  

  2.4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีการพัฒนาและศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้จนมีความเช่ียวชาญทั้งนี้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสัมฤทธิ์ผลทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.1 คุณธรรม ครูควรเป็นผู้มีคุณธรรมที่สอดคล้องกับหลักศาสนาต่างๆ  
  3.2 ความเป็นผู้น า ครูควรเป็นผู้น าด้านสังคม เช่น มีการแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ วางตัวดี ยิ้ม

แย้มแจ่มใสและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและเป็นผู้น าด้านวิชาการ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียน
การสอน สามารถน าความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

  3.3 การท างานเป็นทีม ครูควรท าความเข้าถึงการจัดให้มีการเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน เช่น การ
ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน 

  3.4 การพัฒนาตนเอง ครูควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการอย่างเป็นระบบและใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาต่อ การอบรม การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การวิจัยและการค้นคว้า
ด้วยตนเอง เป็นต้น 

  3.5 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรใฝ่
รู้ใฝ่เรียนและติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและวิชาที่ตนเองสอนอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้
ของตนอย่างต่อเนื่อง 

  3.6 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ครูควรเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ภารกิจงาน เพื่อให้การด าเนินงานของเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อทราบสภาพการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครู

การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงของนักศึกษาครูในศตวรรษท่ี 21 ว่าควรจัดการพัฒนาครูในอนาคตให้มีความพร้อม
ที่จะมาเป็นครูสู่ความเปลี่ยนใหม่ๆ ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 

2. ควรได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ว่าจะท าอย่างไรให้การศึกษาไทยเกิด
ความ “มั่นคง” จนเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติทั้งในอาเซียนและระดับโลกอย่างยั่งยืน 
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พฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 
Behaviors upon the philosophy of sufficiency economy affect to 
parents’ quality of life towards university student’s attitude in 

Nakhonratchasima 
 

กฤษฏา  วัฒนศักดิ์1  เนรัญ  วชิระอังกูร2  วริศศรุตา  ตามตะคุ2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ปกครอง
นักศึกษา 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา
นักศึกษา  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จ านวน 358 ฉบับ จากนั้นได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ปกครองนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X = 4.02 , S.D.= 0.42) และด้านท่ีผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือด้านวัฒนธรรม(X = 4.29 , S.D.= 0.41)  
เมื่อผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ปกครองนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากแล้วก็ส่งผลต่อการคุณภาพชีวิตที่มากตามไปด้วย(X = 4.05 , S.D.= 0.29) 
ข้อทีผู่้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุดคือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม

มากที่สุด (X = 4.14 , S.D.= 0.32) 
นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ปกครองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, คุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง,การรับรู้ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา, จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

                                           
1 คณะศึกษาศาสตร์ ปร.ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล .(การบริหารการศึกษา).ด. 
2 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ. 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were :  1) to study students’ parent’s behavior in terms of 

the philosophy of efficient economy 2) to study the quality of students’ parents’ life by students’ 
attitude towards their parents 3) to study the relationship between behaviors and quality of life in 
the terms of philosophy of efficient economy by students’ attitude. This study collected data by 
358 questionnaires from students in 3 universities such as Vongchavalitkul University, Nakhon 
Ratchasima Rajabhat Universityand Rajamangala University of Technology Isan Means, Standard 
Deviation were used to analyze the meaning of data. 

The result showed that the level of parent’s behavior in terms of the philosophy of 

efficient economy that affect to the quality of life was high (X = 4.02, S.D.= 0.42) and the most 

parents’ behavior based on sufficient economy was culture behavior (X = 4.29, S.D.= 0.41). 
Meanwhile, if parent’s behavior based on efficiency behavior was high then it must affect 

to the quality of life too. So, the quality of life was in the high level as well ( X = 4.05, S.D.= 0.29). 
Moreover, the most quality of parents’ life upon students’ attitude was the satisfaction of their 

overall life (X = 4.14, S.D.= 0.32). 
Finally, this study found out that the relationship between parents’ behavior based on 

efficiency economy and quality of life was in the high level of 0.01 statistically significant. 
Keywords: Behaviors upon the philosophy of sufficiency economy affect, parents’ quality of life, 
university student’s attitude, Nakhonratchasima Province  

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ท้ังปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากสังคมไทยจะให้ความส าคัญกับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนท าให้คนท าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ น า
ความรู้ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกับคนอ่ืนในสังคม ขอเพียง
ให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดก็พอ ทุกคนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันเพ่ือให้
ได้เงินตราโดยไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การด าเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ 
เชื้อเมืองพาน, 2551) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนน าไปสู่ปัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น
ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆปัญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของ
เยาวชนไทย ปัจจุบันเยาวชนไทยได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างจากอดีตครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบเอื้ออาทร   ให้
ความรัก  ดูแลลูกและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเพื่อให้ลูกมีโอกาสไดเ้รยีนหนังสือทัดเทียมเพื่อน โดยไม่ต้องท าหน้าที่อ่ืน ๆ  
และลูกที่ดี ลูกที่น่ารักคือลูกที่ตั้งอกตั้งใจเรียน เรียนเก่ง ได้เกรดดี และไม่ก่อเรื่องราวให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่
สามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการให้ได้ก็คงจะไม่ท าให้เกิดปัญหามากมาย  แต่ในครอบครัวของเด็กที่ขาดวัตถุ
บางอย่างแต่ว่าต้องการสิ่งนั้นมาอย่างง่าย ๆ จะท าให้เด็กขาดความยั้งคิด และหลงผิดได้โดยง่าย ๆ ในภาวะบริโภคนิยม
ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายนี้ หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึ่งจะเห็นว่าเด็กไทยปัจจุบันมีความคิด
เปลี่ยนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะเขาจะกล้าท าสิ่งผิด ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการ
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ด าเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มีความต้องการที่ไม่รู้จักพอ ใช้จ่ายเงินเกินความ
จ าเป็นก็จะท าให้สังคมไทยในอนาคตน่าเป็นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดที่จะพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตจากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ดังเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มุ่งเน้นจะ
พัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมียุทธศาสตร์
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมีจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ .ศ. 2517 และภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ าเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทยก็กลายเป็นอุดมการณ์ส าหรับคนทุกชน
ช้ันในสังคมไทยที่อยากใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั้งผู้คนในวัยรุ่นหนุ่มสาวเช่นกัน และต่อมาในปี  พ.ศ. 2549 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ว่า  “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพรอ้มต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” (สุภัทรา บุญปัญญโรจน์, 2550) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม เพื่อให้ชีวิตอยู่
บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่อง หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้จะ
ท าให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และจะน าไปสู่การน าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ ต่าง ๆ ได้  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ว่าผู้ปกครองของนักศึกษามี
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด  ผู้ปกครองนักศึกษามีความสุขที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด อีกท้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุข
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาเป็นอย่างไร  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ปกครองนักศึกษา 
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ปกครองนักศึกษามีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  
2. ผู้ปกครองนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตในระดับสูง ก็จะมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 358 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึ่งต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 358 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage  
Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษา 
   3. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยท าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม จาก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 30 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  
 1.ตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ปกครองนักศึกษา 
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน  358 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  

กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น  95%  (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึ่งต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 358 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage  
Sampling)  ซึง่จะท าการสุ่มนักศึกษา  เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษา  

 2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยท าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม     
จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 
30 คน 
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ตาราง  1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
ล าดับที ่ มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   281 78.49 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 47 13.12 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 30 12.56 
 รวม 358 100.00 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้ 

 1. แบบสอบถามวัดพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง
นักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 

  โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบโดย
กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ต้องการจะตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่งข้อความ 
  ในการสร้างแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน  ดังนี ้

(1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปกครองนักศึกษา 

  1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา 

  1.2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม  

  1.3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา จ านวน 35 ข้อ 
  1.5. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมด
ต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่4 ขึ้นไป 

  1.6. น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการท าแบบทดสอบมาตรวจหาให้คะแนนตามเกณฑ์ จากนั้นน าผลที่ได้มา
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  

  1.7. จัดพิมพ์แบบถามสอบ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
  (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา จ านวน 
23 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
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  2.1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา
ตามการรับรู้ของนักศึกษา 

  2.2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตวิทยา/จิตใจ ด้าน
ความมีอิสระ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

  2.3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตาม
การรับรู้ของนักศึกษา 

  2.4. สร้างแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 
  2.5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมด
ต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่4 ขึ้นไป  

  2.6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามา
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือเกณฑ์ ดังนี ้

  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4  5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมสูง  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2  3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมปานกลาง  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0  1 หมายถึง  ระดับพฤติกรรมต่ า  
 น าผลที่ได้มาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

(Alpha coefficient) ของ Cronbach 
 2.7. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
   1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาในช่วงเดือน สิงหาคม 2559 โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับ
นักศึกษาท้ัง 3 มหาวิทยาลัย จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 358 คน 
   2) ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม
ให้นักศึกษาเข้าใจ จากนั้นให้นักศึกษาลงมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
  น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้  

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และร้อยละ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ อายุ คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน(ขณะที่
ก าลังศึกษา) อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิเคราะห์ระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.45) รองลงมา เป็นเพศชาย (ร้อยละ  33.52) มีอายุ

ระหว่าง 22–23 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 57.54) รองลงมามีอายุระหว่าง 20 -21 ปี (ร้อยละ 40.78) และมีอายุต่ ากว่า 20 
ปี (ร้อยละ 1.68) ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ก าลังศึกษาอยู่คณะพยาบาล/สาธารณสุข/แพทย์แผนจีน (ร้อยละ 43.29)
รองลงมาก าลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.27) และก าลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์/
ศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 4.47) ตามล าดับ มีรายได้ระหว่าง 3,001–4,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 56.98) รองลงมามี
รายได้ระหว่าง 4,001–5,000 บาท (ร้อยละ 28.497) และมีรายได้น้อยกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 5.59) ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 36.31) รองลงมาอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 34.64) และอาชีพรับราชการ 
(ร้อยละ 7.26) ตามล าดับ และส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง 10,000–20,000 บาท (ร้อยละ 36.59) รองลงมามี
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 34.08) และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 3.63) ตามล าดับ 

2. ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง
นักศึกษา 

 2.1 ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.02 , S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ปกครองมี

ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม (X  = 4.29 , S.D.= 0.41) 

รองลงมา คือ ด้านสังคม (X  = 4.12 , S.D.= 0.45) และด้านเศรษฐกิจ (X  = 3.84 , S.D.= 0.48) ตามล าดับ 
 2.2 ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.84 , S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ผู้ปกครองมีการก ากับตัวเองในการ

จ่ายอย่างประหยัดลดทอนค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทุกด้านในการด ารงชีวิต  (X  = 4.40 , S.D.= 0.76) รองลงมา คือ

ผู้ปกครองพอใจในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา (X  = 4.36 , S.D.= 0.81) และผู้ปกครองเลือกบริโภค

อาหารที่มีประโยชน์และราคาไม่สูงเหมาะสมกับรายได้ (X  = 4.26 , S.D.= 0.55) ตามล าดับ 
 2.3 ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.12 , S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ปกครอง
มีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ผู้ปกครองท าการต่าง ๆ โดยยึดหลักความอดทน 

เพียรพยายามตั้งใจท างานเน้นให้ส าเร็จ (X  = 4.72 , S.D.= 0.53) รองลงมา คือ ผู้ปกครองยึดมั่นในความซื่อสัตย์

สุจริตในการด ารงชีวิต (X  = 4.62 , S.D.= 0.53) และผู้ปกครองหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกประเภทในการด าเนินชีวิต (X  
= 4.33 , S.D.= 0.88) ตามล าดับ 

 2.4 ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาด้านวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.29 , S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ผู้ปกครองมีความรักความเคารพต่อ
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สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (X  = 4.94 , S.D.= 0.31) รองลงมา คือ ผู้ปกครองประพฤติปฏิบัติตน

ตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย (X  = 4.64 , S.D.= 0.48) และผู้ปกครองเคารพกราบไหว้บุพการี

และครูอาจารย์ขณะที่พบเจอ (X  = 4.27 , S.D.= 0.44) ตามล าดับ 
 2.5 ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

นักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.81 , S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ผู้ปกครองใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัด

เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (X  = 4.48 , S.D.= 0.74) รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการลดขยะ

ในการด าเนินชีวิตเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม (X  = 3.93 , S.D.= 0.64) และผู้ปกครองพยายามเลือกใช้วัสดุที่ผลิตจาก

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ถุงผ้า (X  = 3.61, S.D.= 0.77) ตามล าดับ 
3. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา 

 3.1 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 4.05, S.D.= 0.29)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือ ด้าน

คุณภาพชีวิตในภาพรวม (X  = 4.14 , S.D.= 0.32) รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา/จิตใจ (X  = 4.13 , S.D.= 0.39) 

และด้านความมีอิสระ (X  = 4.10 , S.D.= 0.33) ตามล าดับ 

 3.2 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้านร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.04 , S.D.= 
0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือ 

ผู้ปกครองมีพลัง/ก าลังในการปฏิบัติกิจกรรม (X  = 4.46 , S.D.= 0.57) รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีความพอใจในการ

นอนหลับพักผ่อน (X  = 4.38 , S.D.= 0.69) และผู้ปกครองปราศจากความเจ็บป่วยและความไม่ สบายกาย  (X  = 
3.28 , S.D.= 0.60) ตามล าดับ 

 3.3 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้านจิตวิทยา/จิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.13, 
S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีผู่้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือ

ผู้ปกครองมีความคิดเชิงบวก/การมองโลกในแง่ดี (X  = 4.18, S.D.= 0.57) รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีความรู้สึกภูมิใจ

ในตนเอง(X  = 4.13, S.D.= 0.38) และผู้ปกครองมีความพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้าง (X  = 4.08, S.D.= 0.45) 
ตามล าดับ 

 3.4 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้านความมีอิสระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(X  = 4.10, 
S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือ 

ผู้ปกครองมีความพอใจในความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง  (X  = 4.14, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ 

ผู้ปกครองมีความอิสระในการท ากิจกรรมประจ าวัน (X  = 4.12, S.D.= 0.39) และผู้ปกครองมีความอิสระในการไปมา

หาสู่ซึ่งกันและกัน(X  = 4.04, S.D.= 0.42) ตามล าดับ 

 3.5 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาดา้นความสมัพันธ์ทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก(X  = 
3.98 , S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามาก

ที่สุด คือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่น(X  = 4.05 , S.D.= 0.46) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง
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มีความพึงพอใจในเรื่องชีวิตทางเพศ(X  = 3.99 , S.D.= 0.42) และผู้ปกครองมีการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก

ผู้อื่น(X  = 3.90 , S.D.= 0.57) ตามล าดับ 

 3.6 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.91 , 
S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อทีผู่้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือ 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่น (X  = 4.05 , S.D.= 0.46) รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีความ

พึงพอใจในเรื่องชีวิตทางเพศ (X  = 3.99 , S.D.= 0.42) และผู้ปกครองมีการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้อื่น(

X  = 3.90 , S.D.= 0.57) ตามล าดับ 
 4. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษาในภาพรวม

อยูใ่นระดับมาก (X  = 4.14 , S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการ

รับรู้ของนักศึกษามากท่ีสุด คือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ (X  = 4.23 , S.D.= 0.48) รองลงมาคือ

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตส่วนตัวและการท างาน (X  = 4.20 , S.D.= 0.40) และผู้ปกครองมีความพึง

พอใจในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต (X  = 4.12 , S.D.= 0.37) ตามล าดับ 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้ปกครองนักศึกษากับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา 
  5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาระหว่างตัวแปรต้นด้วยกัน  มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก 
คือระหว่าง 0.585 ถึง 0.837 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษารายด้านกับโดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
มาก  คือระหว่าง 0.825 ถึง 0.904 

  5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและโดยรวมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการ
รับรู้ของนักศึกษา เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของ
นักศึกษารายด้านกับโดยรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก คือระหว่าง 0.419 ถึง 0.922 

  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษากับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.800 ซึ่งอยู่ในระดับสูง 

 
อภิปรายผล  

จากการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปกครองนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ตวงพร ศรีวิชัย. (2550) 
ได้ท าการศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนเตรียมทหาร  ผลการวิจัย
พบว่า 1. นักเรียนเตรียมทหารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงล าดับการปฏิบัติ ดังนี้ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ อาจจะเนื่องมาจาก โดยภาพรวมแล้วคนไทยมีความ
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จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ และผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งวิถีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มากนัก ไม่ใช้สินค้าที่มียี่ห้อดังหรือ
สินค้าที่มีราคาแพง และคนชนบทส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ชอบร่วมงานบุญตามพิธีทางศาสนาต่าง ซึ่งอาจจะเนื่องจากมี
เวลาในการเข้าวัดท าบุญ สอดคล้องกับการศึกษาของประเสริฐ ยังปากน้า (2551) ได้ท าการศึกษาแนวคิดทางสังคมว่า
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย พบว่า (1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทยแท้จริงแล้วก็คือแนวคิดที่มี
รากฐานซึ่งมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยแท้ ๆ ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งชัดเจนมากเมื่อพิจารณาโดยตลอดจากพัฒนาการในช่วงรัตนโกสินทร์ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน  (2) แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชุมชนในชนบท
จ านวนมากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ดังปรากฏในกระแสพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีเด่นชัดในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2510 – 2550 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีกระบวนการขับเคลื่อนให้แนวคิดนี้ยกสถานะเป็นปรัชญาน าทาง
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ปรากฏชัดนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เป็นต้น
มา ดังที่รู้จักกันในนาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้เพื่อปรับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศให้ลดความ
เสี่ยงและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (3) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีนัยของความหมายในหลาย ๆ มิติแบบ
องค์รวม คือ มีความครอบคลุมทั้งมิติทางด้านความคิด ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชน ทางด้านการเมือง และทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น และมีองค์ประกอบด้านแนวคิดที่ส าคัญ 7ประการ
คือ เป็นแนวคิดที่เป็นหลักการสากล มีหลักการของฐานคิดแบบองค์รวม มีรากฐานมาจากหลักพุทธธรรม เป็นแนวคิดที่
มีพื้นฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเปิด เป็นแนวคิดที่มีอุดมการณ์พึ่งตนเอง และเป็น
แนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (4) การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ ก็คือรูปธรรมของ
ตัวอย่างในภาคปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรของสังคมไทย เป็นการพัฒนาที่มุ่ง
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศ ให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยให้ความส าคัญ
กับการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติ  ทั้งทุนทางสังคมด้าน
วัฒนธรรม ทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทุนทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น มาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันและกัน โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนใน
สังคมอย่างเป็นธรรม และเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้อย่างมั่นคง 

เมื่อผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง
นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากแล้วก็ส่งผลต่อการคุณภาพชีวิตที่มากตามไปด้วย เนื่องจากการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางไม่สุดโต่ง มีการตัดสินใจอย่างไตร่ตรองรอบคอบ มีเหตุมีผล
ท าให้มีการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล เมื่อระดับสภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์ ตามองค์ประกอบของชีวิตอันได้แก่ ร่างกาย
อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ อยู่ในระดับที่ดีตามลักษณะและสภาพท่ีควรจะเป็นได้ในแต่ละบุคคลแล้วย่อมส่งผล
ต่อคุณภาพที่ชีวิตที่ดีด้วย นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540) 

เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ผู้ปกครองมีระดับคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามากที่สุด คือผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ นั้น เนื่องจากนักศึกษาได้เห็นหรือไดส้ัมผสัความเป็นอยูข่องผู้ปกครองโดยตรงจึงท า
ให้รับรู้ว่ามีปกครองมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบว่าผู้ปกครองมีระดับพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1) จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ 

ควรจะกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เพื่อท่ีจะท าให้เราได้ข้อมูลและตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา
มากขึ้นกว่าเดิม 

 2) นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะน างานวิจัยนี้ไปประยุกต์เพื่อท าการศึกษาต่อไป ควรพิจารณาหาตัวแปร
อิสระอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทราบได้อย่างชัดเจนขึ้นว่า พฤติกรรมของผู้ปกครองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามระดับการรับรู้ของนักศึกษาน้ัน แท้ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรอีกบ้าง พร้อมท้ังน ากรอบแนวคิดของนัก
คิดท่านอ่ืน ๆ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 1) ควรมีการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ 
 2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กบันักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางทฤษฎี

และทางปฏิบัติ 
 4) ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่างๆ เพื่อจะได้

มีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้จริง 
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การนิเทศครูปฐมวัย แบบชวนคิด-พาท า เพ่ือพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรี  
ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

The Pre-school Teacher’s Supervision with Think-Do Pattern for 
Montessori Instruction Development in Prachuap Khirikhan Province 

 
บุญชู อังสวัสดิ์1  จุฑาทิพย์ เมฆเมืองทอง  สรัญธร ฉันทวรภาพ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาผลการนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด – พาท า เพื่อพัฒนาการสอน
แบบมอนเตสซอรี 2)ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อการนิเทศแบบชวนคิด - พาท า เพื่อ
พัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 2 จ านวน4
คน ผู้ปกครอง 10 คน ในโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต และโรงเรียนบ้านดอนใจดี เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)
คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย 4 หมวด 2) แบบประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 3) แบบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการนิเทศแบบชวนคิด-พาท าและการ สอน
แบบมอนเตสซอรี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละและเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับดี ร้อยละ 89.88 และเด็กมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เด่นชัด เรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีสมาธิในการท างาน การช่วยเหลือตนเองและดูแล
สิ่งแวดล้อม 2) ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ระดับมากต่อการนิเทศ และการสอนแบบมอน
เตสซอริ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ค าส าคัญ: ครูปฐมวัย การนิเทศแบบชวนคิด-พาท า การสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
 

Abstract 
This research aimed to study 1)  the result of the pre-schoolTeacher’s Supervision with 

Think-Do Pattern for Montessori Instruction  Development and 2) the satisfaction of administrator 
,teacher and parents of Supervision with think-Do Pattern for Montessori Instruction Development. 
The sample consist 2 administrators, 4 Early Childhood Teachers and 10 parents in Samakki 
Ruamchit School and Ban Donchaidi School. The research tools were 1) 4 guidelines for Montessori 
Instruction 2)An early childhood development evaluation form for body, emotion, mind, social, and 
intelligence 3) and Administrators Early Childhood Teachers and Parents interview. Data Analysis 
qualitative data by content analysis, quantitative data by percentage. The research results were 
concluded that 1)  Early childhood development in body, emotion, mind, social, and intelligence 
were in good level at 89.88 % children had were desirable in discipline, responsible, concentration 

                                           
1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข1 
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in working, helping oneself and looking after environment. 2) The administrators , early Childhood 
teachers and parents had very  good for satisfaction.  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการวางรากฐานของชีวิต เนื่องจากช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตในทุกด้านมากท่ีสุด เช่น ด้านสติปัญญา สมองจะเจริญเติบโตไปแล้วถึง 80 % ของ
ผู้ใหญ่ บุคลิกภาพก าลังก่อรูป ซึ่งการพัฒนาในช่วงนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป หากเด็ก
ไม่ได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการที่เหมาะสม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จะถูกสกัดกั้น ไม่สามารถพัฒนาให้ถึงขีดสุดของ
ศักยภาพแต่ละบุคคลได้ และเป็นข้อจ ากัดที่จะพัฒนาในวัยที่สูงขึ้นต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
โดยก าหนดให้มีจุดมุ่งหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ มีสาระที่ควรเรียนรู้ 4 เรื่อง และประสบการณ์
ส าคัญตามพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 15 เรื่อง ซึ่งจากการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีการศึกษา 2556 – 2557 สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดี ร้อยละ
56.59, 62.24 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 

การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหลากหลายแนวคิด การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี
(Montessori) เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เด็กได้ศึกษาค้นพบด้วยตนเองตามความสนใจจากการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 จากสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กแบบองค์รวม สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยที่ยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาเด็กแบบ
องค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่ เหมาะสมกับวัย (กระทรวงศึกษาธิการ 2547 :8 – 9) นักการศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 จึงควรน าการสอนแบบมอน
เตสซอรีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ คือ การบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศ ทีต่้อง
ท าอย่างประสานสัมพันธ์กัน โดยการนิเทศจะช่วยเหลือ ซึ่งการนิเทศมีหลายวิธี การนิเทศแบบชวนคิด พาท า เป็น
วิธีการนิเทศวิธีหนึ่งที่เน้นผู้รับการนิเทศเป็นส าคัญ เรื่องที่นิเทศจะตรงกับสภาพปัญหา ความต้องการของครูและ
โรงเรียน และน าเสนอวิธีการในการพัฒนาท่ีหลากหลายให้ผู้รับการนิเทศ 

จากสภาพปัญหา ของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ยังมีคุณภาพต่ ากว่าเป้าหมาย ประโยชน์ของการสอนแบบ
มอนเตสซอรีที่สามารถพัฒนาเด็กแบบองค์รวม และประโยชน์ของการนิเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด - พาท า เพื่อพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาผลการนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด-พาท า เพื่อพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อการนิเทศแบบชวนคิด-พาท า เพื่อ
พัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 16 คน ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีที่ 1 – 2 จ านวน 25 คน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีที่ 1 – 2 จ านวน 4 คน ผู้ปกครอง 10

คน ในโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต และโรงเรียนบ้านดอนใจดี ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 – 2559 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

2. เครื่องมือท่ีใช้ 
 2.1  คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย 4 หมวด คือ หมวดชีวิตประจ าวัน หมวดประสาท

รับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ 
 2.2  แบบประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2.3 แบบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการสอนแบบมอนเตสซอรี ในบริบท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1  คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย 
  ใช้คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย 4 หมวด ได้แก่ หมวดชีวิต ประจ าวัน หมวด

ประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจของวิทยากร การอบรมหลักสูตรการสอนแบบมอน
เตสซอรีระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) หลักสูตรของสมาคมมอนเตสซอรีสากล (AMI) ระหว่างเดือนมีนาคม 2558 – 
ตุลาคม 2559 (เฉพาะช่วงปิดเทอม รวม 90 วัน ณ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
นครปฐม) โดย Mrs. Ulla Wilefeldt Director of Training และ Elina Rautasalo Assistant Trainer 

 3.2 แบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  ใช้แบบสังเกตพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของโรงเรียนที่ใช้ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ที่มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ควรพัฒนา 
 3.3 แบบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนา การสอนแบบมอน

เตสซอรี 
  ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  3.3.2 ก าหนดขอบข่ายการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมประจ าวัน บทบาทครูผู้บริหาร

ผลที่เกิดกับเด็ก ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียนข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
  3.3.3 น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม จ านวน 3 คน หาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า เท่ากับ 1 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. แบบแผนการศึกษา 
 เป็นการทดลองกลุ่มเดี่ยว วัดหลังการทดลอง (One Group Posttest design) โดยทดลองและพัฒนา

2 ระยะ ระยะที่ 1 มีนาคม – กันยายน 2558 ระยะที่ 2 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
5. วิธีด าเนินการและเก็บข้อมูล 
  การด าเนินการ ได้ด าเนินการในเดือน มีนาคม 2558 – กันยายน 2559 ดังนี ้
ระยะที ่1 มีนาคม - กันยายน 2558 
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1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและการสอนแบบมอนเตสซอรี (R1) 
2. พัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ / ทดลองใช้ (D1) 
3. ประเมินผล สรุปผล เขียนรายงาน (R2) 
ระยะที่ 2 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4. พัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ / ทดลองใช้ (D2) 
5. ประเมินผล สรุปผล เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงาน 
ตามขั้นตอนการนิเทศแบบ ชวนคิด – พาท า ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(แผนภาพการนิเทศ แบบชวนคิด – พาท า ) 
 
 

 
 1. หัวใจงานครู : รู้ข้อมูลรอบด้าน 
  ผู้นิเทศประชุมครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ร่วมศึกษาข้อมูล ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ของโรงเรียน ผลการประเมินของ สมศ. ผลการประเมินของ สพฐ. ข้อมูลการสอนแบบมอนเตสซอรีในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 2. รู้จุดพัฒนา : ก าหนดจุดที่จะแก้ไขพัฒนา 
  ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ก าหนดสิ่งที่จะพัฒนา คือ ตอ้งการให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ัง 4

ด้านเพิ่มขึ้น พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการท างาน 
 3. แสวงหาวิธีใหม่ : เลือกนวัตกรรมและวิธีการพัฒนา 
  ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้นิเทศ ร่วมกันก าหนดวิธีการพัฒนาเด็ก โดยใช้การสอนแบบ

มอนเตสซอรีในบริบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

1. หัว  งานครู : รู้ข้อมูลรอบด้าน 

 

2. รู้จุดพัฒนา : ก าหนดจุดที่จะแก้ไขพัฒนา 

 

 
3. แสวงหาวิธีใหม่ : เลือกนวัตกรรมและวิธีการพัฒนา 

4. น าไปท าแผน : วางแผนสร้างนวัตกรรม  ใช้

นวัตกรรม 

 

 

5. แนบแน่นการใช้ : ใช้นวัตกรรม : นิเทศ
ภายใน – ภายนอก   

 

6. เราท าได้ ประเมินผล/สรุปผล
เผยแพร่ผลงาน  
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 4. น าไปท าแผน : วางแผนสร้างนวัตกรรม / ใช้นวัตกรรม 
  ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้นิเทศร่วมกันวางแผนพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอรีตาม

ขั้นตอน 
  4.1 ครูผู้สอนเข้าอบรมการสอนแบบมอนเตสซอรี หลักสูตร AMI ศึกษาเอกสาร 
  4.2 ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้นิเทศ ร่วมจัดท า จัดหา สื่ออุปกรณ์ จัดสภาพแวดล้อมภายใน  

และภายนอกห้องเรียน 
 5. แนบแน่นการใช้ : ใช้นวัตกรรมตามแผน 
  5.1 ครูด าเนินการสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  5.2 ผู้บริหารนิเทศภายใน 
  5.3 ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตามผล 
 6. เราท าได้ : ประเมินผล  
ระยะที่1 กันยายน 2558 
ระยะที่2 กันยายน 2559 
6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 6.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้
  6.1.1 ความสามารถของครูในการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง 
  6.1.2 พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สรุปเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โดยใช้ค่าร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  6.1.3 ความพึงพอใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง สรุปจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูล

เชิงคุณภาพ 
 6.2 สถิติที่ใช้การหาค่าร้อยละ 

 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการนิ เทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด –พาท า เพ่ือพัฒนาการสอนแบบมอนเตสซอร่ีในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับดี ร้อยละ 89.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 และเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีสมาธิในการ
ท างาน การช่วยเหลือตนเองและดูแลสิ่งแวดล้อม 
   2. ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ในระดับสูงต่อการนิเทศแบบชวนคิดพา–ท า และ
การสอนแบบมอนเตสซอริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 
อภิปรายผล 
 1.เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 89.88 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 เพราะว่าการสอนแบบมอน
เตสซอรี่เป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นเด็กเป็นรายบุคคล เด็กได้ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ ตามความสนใจและ
ความสามารถของแต่ละบุคล สามารถพัฒนาเด็กแบบองค์รวม สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีหลักการจัด
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ประสบการณ์ผ่านการเล่นและเรียนรู้แบบองค์รวม เน้นเด็กเป็นส าคัญ ตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในบริบทที่เด็กอาศัยอยู่ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
เคลื่อนไหว สังเกต สืบค้น คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง(กระทรวงศึกษาธิการ.2547 : 51-52 ) และสอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง ที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กมีอยู่ในบรรยากาศที่สบาย ไม่เครียด จากการเด็กได้เลือกท ากิจกรรมด้วย
ตนเองตามความต้องการ เด็กได้ใช้ประสาทรับรู้หลายส่วนในการเรียนรู้ เช่น การได้ลงมือท า สัมผัส ได้มองเห็น ได้ฟัง
เสียงและได้พูดออกเสียง สมองชอบสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติ 
ส ารวจ สืบค้น เรียนรู้  คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงเป็นการท้าทายเด็กให้สนใจในการท ากิจกรรม(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.มปป. : 15-16 ) การจัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จึงท าให้เด็กมี
พัฒนาการในทุกด้านสูงขึ้นได้ 
 2. ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ต่อการนิเทศแบบชวนคิด - พาท า เพื่อพัฒนาการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะว่า การนิเทศแบบชวนคิด พาท า เป็นการนิเทศที่ใช้หลักการ
ประชาธิปไตย หลักการวิทยาศาสตร์ ที่มีการศึกษาส ารวจ วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดจุดที่จะพัฒนา หาทางเลือก
แก้ปัญหา ร่วมคิด ร่วมท า และประเมินผล จึงท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เหมือนกันตนเองเป็นเจ้าของงาน
ด้วย จึงมีความเต็มใจ ในการท างาน รวมทั้งการนิเทศ ยังเป็นเรื่องที่ตรงกับสภาพปัญหา ความต้องการของครู ผู้บริหาร
และผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาคุณภาพเด็กให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ ( 2545 :  7 ) ที่กล่าวว่า การนิเทศ
จะประสบผลส าเร็จ ต้องนิเทศในเรื่องที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ และการนิเทศยังได้
ช่วยเหลือ แนะน า โดยผู้นิเทศได้ให้ความช่วยเหลืองบประมาณด้านอุปกรณ์ โดยประสานกับสมาคมครูการศึกษา
ปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ และได้แนะน าวิธีการจัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมเป็นระยะ สอดคล้องกับการนิเทศ
ที่ว่า เป็นการทีผู่้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน าครู อาจารย์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหลักสูตร ( วีระพันธ์  พูลพัฒน์. 2548 : 7 ) เมื่อครูสามารถ
ปฏิบัติงานเด็กมีพัฒนาการทุกด้านสูงขึ้น ครู ผู้บริหาร จึงมีความพึงพอใจ และผู้ปกครองได้เห็นเด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ สามารถช่วยตนเองได้มากข้ึน คิดเลขได้ดีขึ้น 

จึงมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นไปตามที่ ลัดดาวัลย์ แดงใหญ่ (2546 : 38 )ท่ีว่า ความ
พึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกที่ดีทางจิตใจของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้เมื่ อได้รับ
ตอบสนองต่อความต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การน าการนิเทศแบบชวนคิด – พาท า ไปใช้ ผู้นิเทศต้องศึกษา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนิเทศ
แบบชวนคิด-พาท า และการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ฝึกปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อให้การนิเทศแบบชวนคิด-
พาท า และการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีประสิทธิภาพ  
  1.2การน าการสอนแบบมอนเตสซอรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปใช้ ผู้ใช้อาจประยุกต์อุปกรณ์ให้สอดคล้อง
กับสภาพท้องถิ่นทีและสภาพของโรงเรียน 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1เขตพื้นที่การศึกษาควรมีการศึกษาการสอนแบบมอนเตสซอรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนมากข้ึน ด้วยวิธีการนิเทศแบบอ่ืนๆ 
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  2.2 สพฐ. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทประเทศไทย เพื่อให้การสอน
สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนในประเทศไทย 
  2.3สพฐ. ควรมีการพัฒนาต่อยอดการสอนแบบมอนเตสซอรีในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบต่อเนื่อง 
  2.4หน่วยงานที่เกี่ยวข้อกับการจัดการศึกษาปฐมวัยควรน าการสอนแบบมอนเตสซอรีไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก เพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
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การใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้าน
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 

The  using  the  experience book  about  the  rhyme  with  picture  for 
enhance  the  ability of listening  and speaking  skills for early 

childhood. 
 

จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง1  ศิรัส ปรากฏวงษ ์ จิราพร นุ่มฤทธิ์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการใช้หนังสือ

เสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดขอ งเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่ 2/1 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1) หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง และการพูด
ของเด็กปฐมวัย 2) คู่มือการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง
และการพูดของเด็กปฐมวัย  3)  แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ (t–test for Dependent 
Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมสู่งกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

Abstract  
This research aim to study the using the experience book about the rhyme with picture for 

enhance the ability of listening and speaking skills for early childhood. The research participant 
were 40 early childhood class 2/1Muangmai school (Chalor rat Rungsarit) under Lop Buri primary 
education service area office 1 first semester academic year 2016. Research tool were 1.the 
experience book  2. Guideline for the experience book 3. Listening and speaking evaluation form. 
Statistic for analyzed data were percentage, mean, standard deviation and t-test (for Dependent 
Sampling)  

The research result that: The  ability  for  listening  and speaking  skills of early childhood 
from the  experience  book  about  the  rhyme  with  picture  for enhance  for ability  for  listening  

                                           
1 นักศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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and speaking  skills of early childhood the posttest scores were higher than pretest score at the 
whole and statistic different at .01 level of significant. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาพื้นฐานระดับปฐมวัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีหลักการ
ส าคัญคือการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน  เพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม(กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : ก-3)  การพัฒนาทางภาษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ เด็กมีประสบการณ์  จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเดก็เป็นส าคัญ(กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : ก – 42) การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2  ที่ผู้รายงานได้สอนประจ า ช้ันอยู่นั้นมี
สภาพปัญหาคือเด็กขาดประสบการณ์ด้านการฟังและการพูด เช่น การปฏิบัติตามค าสั่งการแสดงความคิดเห็นการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนและครูความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาทางภาษาด้านการฟังและการพูด 
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้ศึกษาจึงได้จัดท าสื่อการจัดกิจกรรมส าหรับจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  
หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ จ านวน 10 เรื่อง เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย  เพื่อการพัฒนาทางภาษาด้านการฟังและการพูดดีขึ้น  ให้เด็กได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนและครู เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 
ก าหนดไว้โดยผู้ศึกษาคาดหวังว่าการใช้สื่อการจัดกิจกรรมด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ
น่าจะเป็นเทคนิควิธีการที่ดีในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับช้ันปฐมวัยให้มีพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการใช้หนังสือเสริมประสบการณค์ าคล้อง
จองประกอบภาพส่งเสรมิความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย    

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอ

ราษฎร์รังสฤษฏ์)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
40 คน   

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 2.1) ตัวแปรอิสระ  
ตัวแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การจัดประสบการณ์ โดยการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ

ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพดูของเด็กปฐมวัย    
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 2.2) ตัวแปรตาม  
ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ หมายถึง หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพที่ผู้ศึกษาได้แต่งขึ้นเองให้

สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กทั้งเนื้อหาและภาพประกอบจ านวน 10 เรื่อง ดังนี้  1)  
ห้องเรียนของอุ่นไอ  2) ร่างกายของหนู  3) บ้านของอุ่นไอ  4)  อาหารดีมีประโยชน์  5) วันเข้าพรรษา 6) สัตว์บก 7) 
ผักสดสะอาด 8) ต้นไม้ให้ร่มเงา 9) ของเล่นของหนู 10) หนูรักแม่ 

2. ความสามารถด้านการฟัง หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการจ าแนกเสียงการเข้าใจ
ความหมายของค าและการปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 

2.1 การจ าแนกเสียง หมายถึง ความสามารถในการฟังเสียงสระ เสียงพยัญชนะแล้วบอกเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้อง 

2.2 การเข้าใจความหมายของค า หมายถึง ความสามารถในการรับรู้จากเสียงแล้วบอกได้หรือสื่อความ
หมายถึงแหล่งก าเนิดของเสียงในค าท่ีได้ยินได้อย่างถูกต้อง 

2.3 การปฏิบัติตามค าสั่ง หมายถึง ความสามารถในการฟังค าสั่งอย่างเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.  ความสามารถด้านการพูด หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการบอกช่ือสิ่งของการแต่งประโยค
ปากเปล่าและการเล่าเรื่องดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ 

3.1 ความสามารถบอกช่ือสิ่งของ หมายถึง ความสามารถในการสื่อความหมายและบอกช่ือสิ่งของได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.2 การแต่งประโยคปากเปลา่ หมายถึง ความสามารถในการพูดเป็นประโยคอย่างมีความหมายได้ถูกตอ้ง 
3.3 การเล่าเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายหรือสือ่ความหมายที่เป็นประโยคสมบูรณ์

คือ ใครท าอะไร ที่ไหน ได้ถูกต้อง 
4. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย – หญิง ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่1 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอ

ราษฎร์รังสฤษฏ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 40  คน 
5.  แผนการจัดประสบการณ์  หมายถึง แนวทางการจัดประสบการณ์ของครูในการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถ
ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการศึกษา  เริ่มวันท่ี 9  มิถุนายน  2559  ถึงวันท่ี  15  สิงหาคม  2559 
1.  ขั้นเตรียม 

1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2576 คู่มือการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย  
คู่มือการจัดท า หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อเนื้อหาตามหลักสูตรและหัวเรื่องมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี คุณลักษณะอันที่พึงประสงค์และสาระที่ควรรู้และประสบการณ์ส าคัญเพื่อก าหนดเนื้อหาพร้อมทั้งจัดท าตาราง
วิเคราะห์ 
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1.3 จัดท าหน่วยการเรียนรู้และก าหนดการจัดประสบการณ์  เพื่อวางแผนการจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 

1.4 ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อที่จะน าผลการวิเคราะห์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

1.5 เขียนแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ ์แล้วเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขอ
อนุมัติใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2/1   

1.6 จัดท าและพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ ส่งเสริมความสามารถด้านการ
ฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยจ านวน 10 หน่วย 10 เรื่อง 

2. ขั้นปฏิบัติ/ขัน้จัดการประสบการณ์ 
2.1  ท าแผนการจัดประสบการณ์ช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบ

ภาพ   ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 หน่วย 10 เรื่องโดย
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เรื่องละ 5 วัน  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 10.25 – 10.45  น. 

2.2 บันทึกแบบประเมินความสามารถของนักเรียนระหว่างการใช้และหลังการใช้หนังสือเสริ ม
ประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 

2.3 เวลาที่ใช้ในการจัดประสบการณ์จ านวน 10 สัปดาห์ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1ท าการประเมินผลจากแบบบันทึกประเมนิก่อนการจัดกิจกรรมระหว่างการจัดกิจกรรมและหลงัการจดั
กิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย   

3.2  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.  หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง และการพูดของ
เด็กปฐมวัยจ านวน 10 เรื่อง   

2.  คู่มือการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการ
พูดของเด็กปฐมวัย      

3.  แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย    

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองศึกษากลุ่มเป้าหมาย  ตามแบบแผนการทดลองแบบ  

Randomized One-Group Pretest-Posttest Design  (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 248-249)  
โดยการวัดก่อนและหลังการทดลอง ดังนี้ 

Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 1 หาค่าเฉลี่ยความสามารถทางภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อน – หลัง การจัด

กิจกรรมโดยใช้หนังสือเสรมิประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ  ส่งเสริมความสามารถด้านการฟงัและการพูดของ
เด็กปฐมวัย   

ขั้นตอนที่ 2  เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อน – หลัง การ
จัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพ  ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัยโดยรวม 
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง และการพูด ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์ค าคล้องจองส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยรวม 

กิจกรรมการใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ 

ค าคล้องจอง 
จ านวนนักเรียน X  S.D. D D t sig 

ก่อนจัดกิจกรรม 
 
หลังจัดกิจกรรม 

40 
 

40 

6.85 
 

17.68 

1.41 
 

0.57 
433 4,757 51.19 

.
00 

**sig  .01 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6.85  หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.68  

เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2/1  ก่อนและหลังการการจัดกิจกรรม 
พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1  มีความสามารถด้านการฟัง และการพูด สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย” ผู้ศึกษาสรุปผล ดังนี้    

ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริม
ประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยรวมหลังการ
จัดกิจกรรมสู่งกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ค าคล้องจองประกอบ
ภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย น าผลการศึกษามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมมีความสามารถด้านการฟังและการพูดสูงขึ้นกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและ
การพูดของเด็กปฐมวัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมก่อนการจัดกิจกรรมคือมีค่าเฉลี่ย  =  6.85 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  =  1.41  และหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย  =  17.68  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.57        
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จากสภาพท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่า หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้น าหนังสือเสริมประสบการณ์  ค าคล้องจองประกอบ
ภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  ไปใช้ปรากฏว่า การพัฒนาทางภาษาด้านการฟังและ
การพูด  หลังการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูด
สูงขึ้น โดยท าให้เด็กมีทักษะด้านการฟังคือเด็กฟังค าสั่ง 2 – 3 ข้ันตอน  และสามารถปฏิบัติได้  มีความสนใจที่จะให้
ผู้อื่นอ่านหนังสือให้ฟัง ชอบฟังนิทานท่ีมีรูปภาพประกอบ  มีความสนใจและชอบฟังเรื่องราวต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
สามารถฟังแล้วตอบค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ ฟังแล้วสามารถดูภาพแล้วชี้บอกว่าภาพใดคือ ตัวละครในเรื่องได้  
แสดงความสนใจอยากได้  หนังสือต่าง ๆ  ท่ีตนเองพอใจ  และมีความสนใจและสนุกในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ  ท่อง
ค าคล้องจองและเพลงได้อย่างเหมาะสมส่วนทักษะด้านการพูด  นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่อง
ต่างๆดังนี้ เด็กมีความกล้าพูดกล้าแสดงออก  สามารถใช้ภาษาและท่าทางประกอบ เช่น โยกศีรษะ  โบกมือสามารถ
บอกความรู้สึกและความต้องการเป็นค าสั้นๆ  ได้  สามารถบอกเกี่ยวกับระยะทางและการบอกต าแหน่งของวัตถุได้
สามารถบอกเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของที่มองเห็นได้มากกว่า 2 อย่าง  สามารถสนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ เป็นเรื่องราวได้ สามารถบอกเวลากลางวัน – กลางคืนและสามารถบอกฤดูกาลต่าง ๆ ได้  สามารถ
เรียงล าดับเหตุการณ์ได้อย่างน้อย 3 ล าดับเหตุการณ์  เด็กสามารถพูดประโยคได้ยาวข้ึน  สนทนาซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่
สนใจด้วยค าถามอะไรท าไมได้พูดค าคล้องจองเหมาะสมกับวัยของเด็กบอกได้ว่าตนเองชอบสิ่งใดหรือตัวละครตัวใด ใน
เรื่องมากท่ีสุดและเพราะอะไรสามารถบอกได้ว่าเรื่องสนุกหรือไม่สนุก  สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้บ้างบอก
ลักษณะง่ายๆหรือลักษณะเด่นของตัวละครได้ สามารถพูดถึงสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้บ้างสามารถเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาพอรู้
เรื่องบ้าง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้าน

การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยได้ข้อเสนอแนะดังนี ้
 1.1 การน าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หนังสือเสริมประสบการณ์ ค าคล้องจองประกอบภาพ

ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน  เพื่อเด็กจะได้เกิดการพัฒนาทาง
ภาษาด้านการฟัง และการพูดอย่างเต็มศักยภาพ 

 1.2  การจัดกิจกรรมเสรมิประสบการณ ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณค์ าคลอ้งจองประกอบภาพสง่เสรมิ
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนสนทนาเกี่ยวกับหนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพร่วมกันอย่างทั่วถึงทุกคน 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ควรพิจารณาพัฒนาหนังสือเสรมิประสบการณค์ าคลอ้งจองประกอบภาพพัฒนาความสามารถอ่ืนๆของ

เด็กปฐมวัยเช่น ความสามารถการอ่าน การเขียน เป็นต้น 
2.2 ขยายผลการสร้างและพัฒนาสือ่ไปยังช้ันอื่นๆโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบ

ภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพดูของเด็ก เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
Relationships between Perceptions of Chemistry Laboratory Learning 

Environments, Scientific Attitudes and Attitudes toward Science Learning 
of Mathayomsuksa 6 (Grade 12) Students 

 
กัณฑิมา สว่างวงษ์1 

 

บทคัดย่อ   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี  

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยรวมและจ าแนก 
ตามเพศ 2) เปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และ  

เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ 
รับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ านวน 30 คน ได้มาโดย  
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  
ปฏิบัติการเคมี จ านวน 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 3) แบบวัดการรับรู้  
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์  
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired – t – test และ F – test (One – way MANCOVA  
และ ANCOVA) สหสัมพันธ์อย่างง่าย ปรากฏดังนี้ 1) นักเรียนโดยรวม นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีการรับรู้  
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีโดยรวมและรายด้าน มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวม และรายด้าน และเจต 
คติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 2) นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงหลังเรียนปฏิบัติการเคมีมีการรับรู้ 
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีโดยรวมและรายด้านทุกด้าน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและราย 
ด้านทุกด้าน และมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 3) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างการรับรู้  
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียน  
ปฏิบัติการเคมีกับเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์และมคีวามสมัพันธ์เชิงบวก ระหว่างเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์กับเจตคติ  
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ค าส าคัญ : การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี , เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ , เจตคติต่อการเรียน 
วิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
This research aimed to 1) study and compare pretest and posttest perceptions of chemistry 

laboratory learning environments , scientific attitudes and attitudes towards science learning of the 
students as a whole and as classified according to sex ; 2) compare posttest perceptions, scientific 
attitudes and attitudes towards science learning of the students with different sexes ; and 3) study 
relationships between perceptions, scientific attitudes and attitudes towards science learning as . 30 
Mathayomsuksa6 students were purposively participated in the study, who were attending 
Thakhonyangpittayakom School. Research instruments included 1) 10 lesson plans, each for 2 hours 
of learning in a week ;2) an inventory of percepts of chemistry laboratory learning environments ; 3) 
a scientific attitude test ; and 4) a scale of attitude towards science learning. The collected data 
were analyzed using a percentage, a mean, a standard deviation and the Paired t – test, the F – test 
(One – way MANCOVA and ANCOVA), a simple correlation. The major findings revealed the following 
: 1) The whole students, the female students and the male students showed gains in perceptions 
of chemistry laboratory learning environments in overall and in each aspect, scientific attitudes in 
overall and in each aspect and attitudes towards science learning from before learning laboratory. 
2) The female and male students did not statistically indicate differences in perceptions in overall 
and in each aspect, scientific attitudes in overall and in each aspect, and attitudes towards science 
learning. Except for the curiosity aspect of scientific attitudes .3) There were positive relationships 
between perceptions and scientific attitudes, perceptions and attitudes towards science learning, 
and scientific attitudes and attitudes towards science learning at the .05 level of significance.  
Keywords: Perceptions of Chemistry Laboratory Learning Environments, Scientific Attitudes and 
Attitudes toward Science Learning 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิดให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายสามารถตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 92) และมีเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์  (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม และจีระพรรณ สุขศรีงาม. 2541 : 1) นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า (กรมวิชาการ. 2551 : 1 - 9) ทุกประเทศจึงจัดให้มีการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิทยาศาสตร์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยก าหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมตัวช้ีวัด ซึ่งเป็ นรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยสาระหลัก 8 สาระ ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี โดยมุ่งหวังให้ผู้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 2555 : 4)  
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การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีได้น าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิด การค้นคว้าหาเหตุผลในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมปฏิบัติการทดลองเป็นกิจกรรมส าคัญที่นักเรียนต้องสามารเรียนรู้และรู้จัก
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รู้จักการน าเอาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ รู้จักด าเนินการทดลอง รู้จักกระบวนการทดลอง รู้จักอ่านท า
อธิบายประกอบการทดลอง รู้จักไตร่ตรองใช้เครื่องมือและแนวทางในการทดลอง รู้จักสร้างแนวคิดของตนเองให้เกิดขึ้น 
รู้จักค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง รู้จักสรุปผลด้วยตนเอง และมุ่งสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
พร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบ
ด้วยตนเองมากที่สุด (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 2555 : 1) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือ การสอนแบบสืบเสาะ ( Inquiry Approach) การสอน
แบบสืบเสาะเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนานักเรียน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งองค์ความรู้ และการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 331) นอกจากนี้ การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง (เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. 2551 : 55  – 64) 
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

การรับรู้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงมากที่สุด โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัด
สภาพแวดล้อม เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและความรักที่จะเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการในการจัดสภาพการเรียนรู้ที่จะน าทางผู้เรียนได้รับท้ังความรู้และสนใจที่จะ
เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่เบื่อหน่าย ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อม ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทางดานจิตใจ และทางด้านสังคม  

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 1 – 20) สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมีความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากกว่ามีการแข่งขันกัน (ธ ารงศักดิ์ หมื่นจักร. 2522 : 10 – 13) 
นักเรียนมีการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีดีส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (ต้นสกุล ศานติบูรณ์. 2555 : 95)  

นอกจากการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนแล้วในการจัดการเรียนการสอนยังมีปัจจัยหลายประการที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เพศ  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่อง เพศ 
มีงานวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่อง เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. 2540 : 
107-115 ; ไพฑูรย์ หาญเชิงชัย. 2550 : 75 – 76) เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (นพคุณ แดงบุญ. 2552 : 60 – 
64) การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนวิทยาศาสตร์ (รัชนีพร ชุมสิงห์. 2532 : 186 ; เกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์. 2534 : 
149) แต่นักเรียนที่มีเพศต่างกันไมมีความแตกต่างกันในเรื่องเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ (ไพฑูรย์  

สุขศรีงาม. 2540 : 107-115) เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (ต้นสกุล ศาลติบูรณ์. 2555: 96) และการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (Lee and Fraser. 2001 : 5 ; ต้นสกุล ศาลติบูรณ์. 2555: 95) ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่า
ของยางพิทยาคมด้วยจากความส าคัญของการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสตปิัญญา เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสภาพความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และความส าคัญของการ
รับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนดังกล่าวมาแล้วท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกสอนมีความสนใจที่จะศึกษา การรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏบิัติการเคม ีเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนท่าของยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามว่าเป็นอย่างไร และนักเรียนที่มีเพศต่างกัน จะมีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียน
ปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยรวมและจ าแนกตามเพศ  

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการเรยีนปฏบิัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อ 
การเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 10 แผน  
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 20 ช่ัวโมง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 80 คน จาก 4 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  

2. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5, แบบวัดการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี , แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. น าหนังสือจากบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ไปติดต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เพื่อขออนุญาตทดลองและเก็บ
ข้อมูล 

2. สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยปฐมนิเทศ ช้ีแจงเนื้อหาวิชา ข้อปฏิบัติในการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบวัดจ านวน 2 ฉบับ และแบบทดสอบวัดจ านวน 1 ฉบับ  

3. ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้ด าเนินการสอนปฏิบัติการเคมีโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น จ านวน 10 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง เวลา 10 สัปดาห์ 4. สัปดาห์ที่ 11 ผู้วิจัยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดทั้ง 3 ฉบับเดิม  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. น าคะแนนการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ

การเรียนวิทยาศาสตร์ มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) กับคะแนนหลังเรียน (Posttest) ของ
แบบวัดทั้ง 3 ฉบับ ของนักเรียนโดยรวม และจ าแนกตามเพศโดยใช้สถิติทดสอบ Paired t – test  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
โดยรวม เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวม และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีเพศต่างกันหลังเรียน โดย
ใช้ F – test (One – way MANCOVA) 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี 
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นรายด้านของนักเรียนที่มีเพศต่างกันหลังเรียน โดยใช้ F – test (One – way 
ANCOVA) 

5. ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ เป็นตัวแปรพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ Simple Correlation ของ 
Pearson 

6. สถิติที่ใช้และการน าเสนอข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation), Paired t – test, F – test (One – way MANCOVA และ ANCOVA), Sample 
Correlation ของ Pearson 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนโดยรวม นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
โดยรวมและรายด้าน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้าน และเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงหลังเรยีนปฏบิัติการเคมีมกีารรบัรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน และมีเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

3. มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับสูง ระหว่างเจตคติเชิงวิทยาศาสตรก์ับเจตคติต่อการเรยีนวิทยาศาสตร ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัตกิารเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. นักเรียนโดยรวม นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
โดยรวมและรายดา้นหลงัเรียนอยู่ในระดับปฏิบัติทุกครัง้ และเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fisher และ Fraser (1992 : 181 – 197),Nelson (1988 : 2553 – A) และ เกื้อกูล 
ดวงจันทร์ (2534 : 133 – 134) พบว่า นักเรียนโดยรวม นักเรียนชาย และนักเรียนมีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการ
เรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีเจตคติ
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เชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2540 : 107 
– 115), ไพรัช หลงมีวงศ์ (2550 : 72 – 75), ไพฑูรย์ หาญเชิงชัย (2550 : 75 – 76), ลัดดาวัลย์ อ่ิมอ้วน (2550 : 82 – 
83), เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551 : 73 – 127) และ Deardeen (1959 : 207) ที่พบว่า นักเรียนโดยรวม นักเรียนชาย 
และนักเรียนหญิงมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลที่พบว่า การที่
นักเรียนโดยรวม และจ าแนกตามเพศมีการรับรู้สภาพแวดล้อมเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี ใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนแบบสืบเสาะที่เน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสร้างสรรค์นิยมเชิงสังคม 
(Social Construction) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. 2550) นักเรียนรับรู้โดยการรับรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกัน เจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน และเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Fraser และ Wong (1997 : 17), นพคุณ แดงบุญ (2552 : 61 – 65), และ อุสา รินลา (2551 : 112 – 
113) พบว่า นักเรียนโดยรวม นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงหลังเรยีนปฏบิัติการเคมีมกีารรบัรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้านจ านวน 8 ด้าน และมีเจตคติต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมีไม่แตกต่างกัน โดยการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพิศ พลพินิจ 
(2544 : 103 – 105) ที่พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ในด้านเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2540 : 107 – 
115), ไพฑูรย์ หาญเชิงชัย (2550 : 75 – 76), เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551 : 73 – 127), สุอังคณา สาคุณ (2544 : 
55 – 57), สุภาวดี อาจศิริ (2542 : 119), และ Victor และ Zakhariades (1975 : 155 – 166) ซึ่งพบว่า นักเรียนชาย 
และนักเรียนหญิงมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในด้านเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สอดคล้อง
กับ Aiken (1974 : 232), Ayres และ Price (1975 : 312) และ Selim (1982 : 3001) ซึ่งพบว่า นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน การที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
อาจเนื่องมาจากการเรียนปฏิบัติการเคมีเป็นรูปแบบการเรียนปฏิบัติการที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การลงมือปฏิบัติ สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของ Dewey (Learning by Doing) (ประสาท อิศรปรีดา. 2523 : 210) 
นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็น การได้ยิน และการกระท า พร้อมกันไปตลอดเวลา ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน (Meaningful Learning) ตามแนวคิดของ Bruner ตลอดจนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติต่อกิจกรรม
แบบกลุ่มคละเพศนักเรียน ท าให้มีการช่วยกันเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้มีผลท าให้นักเรียนทั้ง 2 
เพศ มีการรับรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนปฏิบัติการเคมีเหมือนกัน พร้อมทั้ งมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่ใกล้เคียงกัน จนกระทั่งไม่แตกต่างกัน  

3. จากการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับสูง ระหว่างเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์กับเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ทองสง่า ผ่องแผ้ว (2547 : 92 – 100) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Harty และคณะ (1984 : 309) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี
กับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fraser (1991 : 218) การที่ตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกทางสถิติ สอดคล้องกับความคิดที่ว่า การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนจะไปมีผลต่อการมีเจตคติต่อการเรียน
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วิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสุดท้ายจะไปมีผลต่อการเรียนของนักเรียนได้ (ประสาท อิศรปรีดา. 2523 : 
210) นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวความเช่ือของนักวิทยาศาสตรศึกษาที่ว่า การเรียนการสอนแบบสืบเสาะที่เน้นทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีส่วนในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา การเรียนรู้ และเจตคติที่เกี่ย วข้องกับ
วิทยาศาสตร์ได้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. 2530 : 2) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ระดับโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนให้เป็นแบบสืบเสาะและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเน้น

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนให้เป็นแบบความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ครูวิทยาศาสตร์ควรสร้างบรรยากาศในการ
เรียนเป็นแบบประชาธิปไตย มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอระดับสถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควร
เน้นสมรรถภาพในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในด้านทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และด้านวิชาชีพครู ตลอดจนการฝึกและเรียนรู้เทคนิค
การสอนที่เน้นการท าปฏิบัติการแบบสบืเสาะและฝกึปฏิบัตกิารซ่อม – สร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ แล้วน าไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนในระดับช้ันอื่น เพื่อวัดการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการ
เคมี เจตคติเชิงวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีประสบการณ์เรียนแตกต่างกัน  

.2.ควรศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 โดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การน าตนเองในการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูวิทยาศาสตร์เป็นต้น 

.3. ควรศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
กาเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4ควบคู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ใหม่เพื่อน าไปทดลองใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
Participation of Teachers Teaching in Basic Education Schools, Office of 

Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 
 

พีระพล  สุราสา 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
จ านวน 335 คน จ าแนกเป็น ระดับการศึกษา ต่ ากวา่ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า จ านวน 118 คนและระดับการศึกษา สูง
กว่าปริญญาตรี 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1.  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย  ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป  (X  =  4.11) ด้านการบริหารงานงบประมาณ  (X   =  4.09)  ด้านการบริหารงานบุคลากร  (X   =  4.00) 

และด้านการบริหารงานวิชาการ  (X  =  3.98) 
2. จากการศึกษาพบแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านบริหารวิชาการควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ควรมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและควรมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ  ได้แก่  ควรมีการระดม
ทรัพยากรจากองค์กร หน่วยงานและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควรมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา และควรมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษาให้บริการแก่
ประชาชน ไม่ว่าก่อนหรือหลังเลือกตั้ง มีสัมมาคารวะ ต่อผู้อาวุโส ไม่ใช่เฉพาะในช่วงหาเสียง ต้องเป็นผู้เคารพกฎกติกา
ของสังคม อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูรู้คุณ ด้านบริหารบุคลากรได้แก่ ควรมีการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา และควรมีการให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการโอน  ย้ายบุคลากร  ด้านบริหารทั่วไป  ได้แก่  ควรมี
ส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปขของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาาารณชน  ควรให้
ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา และควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมของชุมชน   
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ครผูู้สอน 
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Abstract 
The objectives of the research were to study condition and guideline involving with 

promotion Participation of Teachers Teaching in Basic Education Schools under Office of Khon Kaen 
Primary Educational Service Area 4. The sampling were 335 teachers teaching in basic education 
schools under office of Khon Kaen primary educational service area 4 classified in accordance with 
the following educational qualifications: 118 persons were the those who have got educational 
qualification lower than Bachelor degree or equivalent, 217 persons were those who have got 
higher educational qualification than Bachelor degree. The tools used for data collection were 
questionnaires with rating scale and its confidence value equaled .75, and the statistics used for the 
data analysis was Percentage, Mean, and Standard Deviation. 

The findings were as followed:  
1.Participation of Teachers Teaching in Basic Education Schools under office of Khon Kaen 

Primary Educational Service Area 4 was found that it was at high level in both total aspect and each 
aspect, when considering on each aspect arranging from high to low level it was found that general 
administration (X = 4.11), budgeting administration (X = 4.09), personnel management (X = 4.00), 
and academic administration (X= 3.98). 

2.From the research it was found that the guideline for development of Participation of 
Teachers Teaching in Basic Education Schools Under Office of Khon Kaen Primary Educational 
Service Area 4 should be made in the followings: The aspect of academic administration should be 
improved and developed on the system in continuation, and should be participated with the 
schools for local curriculum improvement, and also should suggest about improvement of 
educational quality to be standardized, for the budgeting administration, the resources in the 
agencies, and communities should be more mobilized as much as possible for educational quality 
development, should be participated as  committee for checking materials and heavy equipment 
of the basic education schools, and should follow up the result of how to use the budget of the 
basic education schools as well, community service should be always made whether it was 
occurred before and after the election, should respect the seniority in the system, not only in the 
opportunity of campaign for vote in election. The community regulations should be taken as the 
most important in the social rules. The personnel working in many parts of the basic education 
schools should be controlled for operation properly, for general administration, all activities 
implemented within basic education schools should be participated by community, promoted for 
education development and supported by the community. 
Keywords:  Administrative participation, Teachers. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่จะมาถึง  การจัดการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและ
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วัฒนารรมของประเทศ สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสร้างความสมดุลและ
ความกลมกลืนของการพัฒนาในด้านต่างๆ การศึกษาจะเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมกับสภาพความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองได้นั้น  กระทรวงศึกษาาิการในฐานะกลไกลหนึ่งของรัฐซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ในท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบัน
นับเป็นสิ่งยากยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผล
กระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการด าเนินชีวิต ทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวิต ปัญหาสังคมได้ทวีความซับซ้อนรุนแรงทุก
ขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเรียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพติด การก่ออาชญากรรม การท าแท้ง
การฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุส าคัญ คือบุคคลไม่รู้จักตนเอง และสภาพแวดล้อมที่
ดีพอ ขาดทักษะการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาและไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาต้อง
เป็นกลไกลส าคัญ  ในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้
ก่อให้เกิดการตื่นตัวของครูอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ต้องประสบปัญหามากมาย  คือไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ทั้งนี้เพราะ
ครูปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าอยู่ ส่วนใหญ่ครูยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยายไม่จัดการท า
แผนการสอน ไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันทันสมัย หรือใช้ไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมการสอนที่ก าหนดตามหลักสูตร 
คู่มือครูและแผนการสอนที่ก าหนดสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จึงจ าเป็นต้องปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้คู่คุณารรม มีจริยารรมและวัฒนารรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่
ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามที่มุ่งหวังไว้ (กระทรวงศึกษาาิการ, 2550  : 2-20)   

การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีรัฐจะตอ้งเอาใจใส่ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน และ
ให้สามารถคงสภาพ อ่าน เขียนได้   คิดค านวณได้   มีความสามารถประกอบอาชีพตามวัยอันสมควร  สามารถเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาาิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งรัฐ ได้ก าหนดแนวนโยบายของรัฐไว้ว่า       
รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงบริบูรณ์ ส าหรับสถานศึกษารัฐพึงจัดให้เปล่า  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่ง 

การเรียนรู้และสังคมแห่งการเรยีนรู้ให้เกิดขึ้น โดยผ่านการศึกษา แต่ละคนจะมีความสามารถและคุณลักษณะ
พื้นฐานที่ส าคัญคือผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยดี  ท้ังร่างกาย และจิตใจ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดเป็น ผู้ใฝ่รู้
และแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ช่ือสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว
เสียสละและอดทนร่วมมือกับผู้อื่นได้มีความเป็นประชาาิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
พื้นฐานทางวัฒนารรมไทย และสถานศึกษาจะบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึน้อยู่กับบุคลากรทุกฝ่าย  ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง และชุมชนในขอบเขตบริการ
ของโรงเรียน มีความสามารถท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมอีก
ด้วย  ควรมีความเข้าใจชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน   ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการบริหารงานความสัมพันา์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษาน้ันเอง และนโยบายแนวทางในการด าเนินงานท่ีส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  (ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2552 :  20) 

จากเหตุผลดังกล่าวมาในข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับใด เพื่อจะได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และมี
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ประสิทาิภาพของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอกระนวนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 4  ต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา    

1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอกระนวน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอ
กระบวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

วิธีด าเนินการศึกษา   
 ขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ขอบเขตด้านประชากร  และขอบเขตด้าน
ระยะเวลา  ดังนี ้
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ าเภอกระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ปขการศึกษา  2557 จ าแนกเป็น 4 
ด้าน (กระทรวงศึกษาาิการ, 2553 :16 ) คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คอ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอกระนวน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  รวมจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน  274  คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie  &  Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified  random  sampling) ตาม
ระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาและหาสัดส่วนจากประชากรได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างง่ายของแต่
ละกลุ่มย่อยโดยกาจับฉลาก  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 43 - 46) จ าแนกเป็น 

   2.1 ระดับการศึกษา  จ าแนกเป็น 
         2.1.1  ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จ านวน  44  คน 
         2.1.2  ปริญญาตรีขึ้นไป      จ านวน   230  คน 
        รวม       จ านวน   274 คน 
       2.2 ขนาดของสถานศึกษา  จ าแนกเป็น 
    2.2.1 ขนาดเล็ก         จ านวน   108  คน  
    2.2.2 ขนาดกลาง        จ านวน   152  คน 
    2.2.3 ขนาดใหญ่        จ านวน    14  คน 
        รวม      จ านวน   274  คน  

 ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษา   
 1.  เป็นข้อสนเทศส าหรับสถานศึกษา  น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ าเภอกระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   
 2.  เป็นข้อสนเทศส าหรับผู้บริหารและครูได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอกระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4   
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 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอ
กระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ าเภอกระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จ าแนกเป็น  
4  ด้าน  ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ
รายการ  (Checklist)  ประกอบด้วย  ระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอกระนวน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอร์ท  (Best  &  Kahn,  1993.  :  246-250)  ส าหรับ
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครูผู้สอน  โดยมีการให้คะแนน  5 ระดับ ดังนี้(บุญชม  
ศรีสะอาด,  2543  :  100)   
    4.51 – 5.00   หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50   หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก  
     2.51 – 3.50   หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับปาน 
     1.51 – 2.50   หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับน้อย 
    1.00 – 1.50   หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่  3   แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอกระนวน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด  (Open  Ended) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ได้แก ่  
   1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่าง

ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Consistency) (บุญชม ศรีสะอาด,  2545  :  63) 
   1.2  อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  โดยหาค่าสัมประสิทา์ิสหสัมพันา์อย่างง่าย

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (Item – Total  Correlation)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  :  99,  109) 
   1.3  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยหาค่าสัมประสิทา์ิแอลฟา  (Alpha  

Coefficient)  ตามวิาีของครอนบาค  (Cronbach)  (บุญชม  ศรสีะอาด,  2545  :  99) 
  2.  สถิติพื้นฐาน  ได้แก ่ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  :  104 - 105) 
   2.1  ความถี ่ (Frequency)   
                       2.2  ร้อยละ  (Percentage)   
                         2.2  ค่าเฉลีย่ (Mean)   
     2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
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สรุปผลการศึกษา 
การสรุปผลการศึกษาเป็นการผสานวิาี  โดยการน าข้อสรุปในเชิงปริมาณและข้อสรุปในเชิงคุณภาพมา

ประมวลและแบ่งการน าเสนอออกเป็น  5  ส่วนดังนี ้
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา ต่อความต้องการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแสดงว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  
คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงาน
วิชาการ 

 1.1  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   ด้าน
การบริหารงานวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  แสดงว่า  อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับแรก  คือ  ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ  การเรียนการสอน 
อย่าสม่ าเสมอ รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียน   การสอนที่ทันสมัย และ ท่านมีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ   

 1.2  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  แสดงว่า  อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับแรก  คือ ท่านมีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา  โดย
ระดมจากประชาชน   รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 
และท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ตามล าดับ   

 1.3  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   ด้าน
การบริหารงานบุคลากร    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  แสดงว่า  อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับแรก  คือ  ท่านมีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาและท่านมีส่วนร่วม
พิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา ตามล าดับ   

 1.4  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แสดงว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับแรก  ท่านมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปขของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาาารณชน รองลงมา คือ  ท่านให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานในการ
พัฒนาสถานศึกษาและท่านมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่  ตามล าดับ   

2.  ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยเรียงล าดับจากจ านวนมากไปหาน้อย  
แสดงว่า   
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 2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง วร
มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและควรมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ ควรมีการระดมทรัพยากรจากองค์กร หน่วยงานและชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา และควรมีส่วนร่วม
ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษา 

 2.3 ด้านการบริหารงานบุคลากรได้แก่ ควรมีการพิจารณาความดีความชอบให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
ควรมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของสถานศึกษา  และควรมีการให้
ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการโอน ย้ายบุคลากร 

 2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ควรมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปข
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาาารณชน ควรให้ค าปรึกษา สนับสนุนด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษาและควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท ากิจกรรมของชุมชน  

  
อภิปรายผล  

จากข้อค้นพบของการศึกษามีประเด็นส าคัญที่ผู้ศึกษาสามารถใช้อภิปราย  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายผล  ดังนี้                              

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและขนาด
ของสถานศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แสดงว่า อยู่ในระดับ 
มากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงานวิชาการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนเป็น
บุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครองมากที่สุด  จึงควรมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาไปพร้อมๆกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สัมพันา์ เชาะจอหอ ( 2559 : 78-79 ) พบว่าการมีส่วนร่วมของครูและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบิหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคลและบริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สินและ
สอดคล้องกับ นเรศ  ยุ่นประยงค์  (2548 : 170)  ท าการศึกษาการให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุร ีพบว่าลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน  ที่นักเรียนมีผลสัมฤทา์ิทางการเรียนสูง  ในการบริหารงานโรงเรียนท้ัง 6 งาน คือ  งานวิชาการ  งาน
บุคคล งานาุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ีและงานความสัมพันา์ชุมชน  โดยส่วนรวม
พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้ลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวิาีที่  5  คือ  ผู้บริหารปรึกษาหารือกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมกันตัดสินใจเป็นอันดับแรกและใช้วิาีที่ 4  คือ ผู้บริหารปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
ตัดสินใจ ใช้วิาีที่ 2 คือ  ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการโดยใช้ข้อมูลของตัวเองและขอเพิ่มจากผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้วิาีที่ 1 คือ 
ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการโดยใช้ข้อมูลตัวเองและวิาีที่ 3 คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ มากรองลงมา
ตามล าดับ  ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทาิ์ต่ า ลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินบริหารงานโรงเรียนทั้ง 
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6 งาน โดยส่วนร่วมพบว่า  งานวิชาการใช้ลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจวิาีท่ี 2 คือ ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการโดย
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานบุคลากรและงานารุการ การเงินพัสดุ  ใช้วิาีที่ 1 คือ ผู้บริหารตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลของตัวเองมากเป็นอันดับแรก งานอาคารสถานที่  ใช้การตัดสินใจวิาีที่  3 คือ ผู้บริหารปรึกษาหารือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนแล้วตัดสินใจ  ส่วนงานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันา์ชุมชนใช้ลักษณะการตัดสินใจวิาีที่  
5 คือ ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วร่วมตัดสิน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี

ประสิทา์ิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่สงผลให้มีแรงจูงใจความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทาิภาพ 
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พิจารณาตัดสินใจวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 
2. ควรเปิดโอกาสให้ครูได้มสี่วนร่วม ในการติดตาม ตรวจสอบ วางแผนการใช้เงินใหถูกต้อง ตามระเบียบ การ

ก าหนดนโยบาย แผนงาน /งาน /โครงการของฝ่ายงบประมาณ การนิเทศติดตามผล   
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